T.c. izMiR K^rip CELEBi ilNivERsiTEsi

A!TIr?A BiRLidi ERASMUS+
ERASMUS qALISMA KURULU Y6NERGESi
Amag ve kapsam
MADDE I ( I ) Bu yatnergenin amacr, AvrupaBirlili Egitim ve Genqlik Programlarr
kapsamrnda yer alan Etasmus+ Erasmus Programr gergevesinde bg.etim ve y€rleltirme (sta1)
amac'yla programlan katrlacak atgrenci, oAretim elemanr ve idari personele ilifkin illeyii
diizenlemektir.

-

Tanrmlar
MADDE 2- (l) Bu yonergede gegen;
(a)Birim: Izmir Ketip Qelebi Universitesine bagL Fakrilte, Bolnm, Enstrtti, Yiiksekokul, Meslek
Yiiksekokulundan her birini,
(b)D$ iligkiler KoordinatiirliiEii: IzmirKetip qelebi Unive6itesi Rektorii adma A\.rupa Birligr
Egitirn ve Genglik Progmmlarrna iligkin i9 ve iglemleri yiiriitmekle gorevli Rektdrliik
biinyesindeki D$ ilitkiler Koordinat6rliigiinri,
(c)f,rasmus Birim Koodinatiirii: Qa|gtrEr birim amiri @ekan, boliim bagkanr vb) tarafindan
gorevlendirilen ve o birim adlnaEmsmus Programrna iligkin i9 ve iglemleri yiiriitrnekle yiklimln
bgrelrm elemanrnr.

Koordinatiirii

(Erasmus Unive6ite Kurum Koordinatdrii): Izmir Ketip
qelebi Universitesi Rektdrh.ild adma Erasmus Programrna iliqkin i9 ve iilemleri t'urutmek iizere
rektor tarafindan gorevlendirilen 0tsetim elemanln!
(d)Erasmus Kurului Drt ililkiler Koordinatorlugiinde bir ah birim koordinatorliigo olatak yer
alan Erasmus Programlnr yiiriitmekle gdrevli Kurulu,
(e)Erasmus Progmmr Erasmus+ Programlnln yiksek ogrctimle ilgili dgrencilere ydnelik
elitim (ders alma) ve staj (yerleqtirme) hareketliligi, akademik ve idari personelin derc verme
ve elitim alma hareketliligi alt programmr,
(f)Erasmus+r Dr9 Iligkiler Koo.dinatdrluEii Avrupa Birli$i Egitim ve Genqlik Programlarr
b0nyesinde bulunan ana degigim programrnr,
(g)plusal Ajans: Ba5bat<anhk Avrupa Birligi Egitim ve Genglik Ptogramlarr Merkezini,
(E)Uoiversite: IzmirKatipCelebi Universitesrni,
ifade eder.

(q)Erasmus

Ko ord ina til rliiEii n Gii revleri

3- (l)

Erasmus Koordinatdrti, Kurul U)€leri ve Erasmus Birtm
Koordinatdrlerinin segimi ve qahgma gekli [zmir Katip Qelebi Univenitesi Dt9 Iligkiler

MADDE

Koordinat6rliigr.i Yonergesi'nde drizenlenmigtir.
(2) Erasmus Kurulunun gbrevleri.
(a) Erasmus Programrnrn uygulanmasr ile ilgili yrlhk gahima takvimini belirler.
(b) Yaygrn iletigim araglan (internet, afi9, vb.) rle prograrn dulurularrnln yapllmaslnl saElar'
(c) Erasmus birim Koordinatorleinin gdrevlerini belirler, iglevselliklerini takip eder ve varsa
eksikliklerini D$ iliskiler Koordinatorlulune bildirir.
(9) Yrlda en az iki kez Erasmus Biim Koordinatorleri ile egitim ve bilgilendime toplantrlarr
dUzenler.

(d) Ulusal Ajans tarafindan iiniversiteye ayfllan ve ulusal ajansrn belirledigi dgrenci, oEretim
elema ve idari personel deEifim veya yerleltirme temel dlqutleri dolrultusunda uygulamaya
ydnelik gereklialt 6lgiitleri belirler, ilan eder.
(e) Ulusal AJans tarafrndan riniversiteye ayfllan hibe miktanna gdre dgrenci, ogretim elemanr
ve idari personel degiSim veya yerlegtirme kontenjanrnm birimlere daErhmrnr belirler.
(f) Ilgili Yabanor Diller Brilum Batkanhgr veya Yabancr Diller Yiiksek Okulu Miidiirliigii
ile iqbrrlili yaparak deEi$im programrndan yararlanmak isteyen dErencilerin yabancr dil
smavlannrn yapllmasml saglar.
(g) Erasmus Prcgraml ile yurtdrgrna giden, yurtdrtrndan d<inen ve gelen uluslararasl dgrenciler
igin uyum (oryantasyon) seminerleri diizenle,.
(E) Erasmus Programryla ilgili diler kararlarr ahr.

ddRENiM HAREKETLiLidi
dlr'encilerin Deligimden Yararlanma Kofullan

MADDE 4-

(l)

Erasmus Progmmrndan faydalamlabilmesi igin, Avrupa Birlili
biinyesindeki rinivenitelerin ilgili birimleri ile Universitedeki karqrh[r arasrnda "lkrli Anla$ma
(Bilateral Agreement)" olmasr gerekmektedir. ikili Anlagmanrn deligimde bulunulacak
akademik yrh kapsamasr ve orijinal mishasrnln degiqim ger9eklesmeden dnce Dr$ h'krler
KoordinatdrlLigiine sunulmuq olmasr gerekmektedir.
(2) Yerlettirme (staj) faaliyetinde ise ikili anlagma lar! aranmaz, fakat rstenilen
universite veya kurumdan kabul mektubu alnmasl $anlyla faaliyet gergeklegtirilebilir. Bu
kiqilerin alacaklarr egitim programr igin Erasmus Kurulundan onay alrnalan yeterlidir.
(3) Emsmus deEitifii,/yerl€stirme (slaj) programtna katllacak lisans ogrencilerinin en az
(hazrrhk ddnemi hariq) yllrk egitim ddnemini tamamlamll olmalan gerekir. Dolayrsryla
6grenciler bir sonraki yrlda faydalanmak iizere elitimlerinin (hazrrhktan sonraki) birinci yrlnda
baqvuru yapabilirler. Lisaniistii dgrencilerde bu koqul aranmaz.
(4) Olrencinin baqr,urdulu tarihten onceki yanyl/yl sonu itibariyle genel not
ortafamasrnrn (GNO) lisans olrencileti iQin en az2.2O/4: liarsns1ii dgrenoiler igin 2,5/4 olmasl
gerekir. Bu konuda dErencinin onayll transkriptiesas allnrr.
(5) Ogrencinin degisimden )ararlanabilmesi iqin iiniversrte tarafindan yapllacak olan
yabancr dil slnavma girmesi ve Erasmus Kurulu tarafindan belirlenen asgari notu (50) almasl
gerekmektedir. Ya da dil yeterligini gdsteren YDS, TOEFL, IELTS, DaF srnavr gibi ulusal
veya uluslararast geg€rliligi olan ve denkligi kabul edilen smavlardan 50 puana denk yeterliligi
olanlar yabancr dil srnavmdan muaf tutulur. Yaprlan dil snavrnda ahnan puanlar 3 yrl siireyle
gegerli sayrlrr. Dil denklili konusunda OSYM'nin sayfaslndaki yabancr dil srnavr
e$degerlilikleri kullanrlrr.
Yabancr dil srnavr drizeyi qoktan segmeli sorularla dlqiiliir ve 100 uzerinden not verilir
GerektiEinde hem yazrh hem de sozhi snav yapllabilir. Bu durumda smav sonuglannrn toplam
degerlendirilmesinde goktan segmeliyazlll slnav sonucunun toplam yabancl dil smav sonucuna
etkisi 0/075, varsa konufma dr,izeyini tespit eden srnav sonucunun ise 7o 25 etkisi olacakbr.

I

Ogrenci HareketliliEi Siireci
MADDE 5- (1) Bafurru ve smav ta.ihleri Erasmus Kurulu tarafindan belirlenir, Drg
Iligkiler KoordinatdrliiAti intemet safasrnda yer ahr ve iiniveBite birimlerinin ilgili parolannda
ilan edilmek iizere yazrl olamk bildirilir. Aylca her srnav ddneminden en az l5 (onbet) giin
6nceUniversitenin intemet safaslnda duyrrulur

(2) Prognma bagvurular D$ ilitkiler KoordinatatrltiEiintin intemet sa).faslnda sunulan
ba;vuru formu doldurulmak suretiyle yaprlrr. A1'nc4 ba5r'urunun. imzalt grktrsr, GNO iqin
atgencinin aldrF tiim dersleri ve notlarr gosteren transkriptinin Dli lli$kiler Koordinatorliigtine
iletilmesi gerekir.
(3) olrencilerin bagafl notu, Lrlusal Ajans'!n aiagrdaki degerlendirme dlgiitlerine gdre
belirlenir'.
EEitim igin:
(a) GNO: % 50 (b) Yabancr Dil Stnav Notu : 7o 50
Yerle5tirme (Staj) igin:
(a) GNO: % 50 (b) Yabancr Dil Snav Notu : %50
iajoegerlendinne-sonuglar, 6Erencilerin aldrklart tiim puanlarr igerecek lekilde Dr5 IlrSkiler
Koordinatdrliigii internet sayfaslnda ilan edilir.
(5) Erasmus Kurulu tarafindan deligimde bulunmak 0zere belirlenen asil ve )edek
olrencilerin Drq Iliqkiler Koordinatdrhigu tarafindan dtizenlenen "u)'um (oryantasyon)
egitimleri"ne katrLmr zorunludur.
(6) Arastrma gorevlileri, Ilrt d$rna gitmeden dnce baEh bulunduklarr biriminden onay
ah. Ba$vuru srmsrnda baqvuru formu ile birlikte gerekli birim onaylnln da teslim edilmesi
gereklr.

Prcgram Hibe Kogullarr
MADDE 6- (1) Ogrenoiler ogrenim ic in en az bir yartl,l (3 ay)sta.j igin en az 2 ay
hib€ miktarlan elvermesi koEuluyla en fazla bir takvim yh (12 ay) siireyle progam kapsamrnda
)undrgnda dlrenim gdrebilir vdvela staj yapabilirler.
(21 Akademik balan ve yabancr dil sonucu ortalamasrna ilave olamk; aynr ogrenim
kademesi igerisinde daha dnce Hayatboyu Ogrenme Progmmr veya Erasmus+ kapsamrnda
hareketlilikten yararlanmrl dgrencilerin akademik baqarr ve yabancr dil puanr ortalamalan
hesaplanrken, daha <ince yararlanrlan her bir faaliyet igin (dErenim-staj aynmt yaptlmaksrzrn)
10'ar puan azaltma uygulanrr.

(3) Deligim Programrndan sadece bir donem yararlanmak isteyen d€renciler, donem
tercihlerini gitmek igin segildikleri eEitim-ogretim ylrnrn birinci veya ikinci d6neminden
yapab ilirler.
(4) Olrenciler slnavt kazandrktan sonra tercih ettikleri ddnemde haklarrnl
kullanmadlklan takdirde degilimden yamrlanma haklarrndan vazgeqm$ sayhrlar'
(5) Prog@m kapsamrnda ogrenciler hibeli veya hibesiz olarak deligim Ptogrammdan
yararlanabilirler.
(6) Prog@m kapsamrnda giden dErencilere Ulusal Ajans tarafindan her yl belirlenen
tarihlerde, mikarlarda ve usullerde odeme )aprhr.
(7) Her dgrenci deliqim veya yerleltirme (staj) hibesi almadan dnc€ tiniversite ile
bir "Ogrenci Hibe Sdzlegmesi" imzalar.
(8) Odemeler vergi, sosyal giivenlik velveya diler sosyal giderler, idari' vdnetim
veya kayrt ticreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmakzrn, iiniversitenin anlagmalr oldugu
banka hesablna yaprlrr.Oderne oranlarl ve zamanl konusunda ulusal ajansln hazlrladlgl
yliksekdgretim kurumlarr igin el kitabrnda belinilen usuller uygulanrr'
(9) DegiSrm Programr ile Wrtdr$rna grden ogrenci.
a) Herhangi bit nedenle Wrt d$lnda kalacaglnl taahhtit ettiEi siiredql daha klsa bir sr.ire
kahp ddndiigii takdirde,
rNoi, B{ konudski dlg0ller ulussl ajansn deBittlik y.pm& durunun<la }€niden dlrzrnlerebih

b)
c)

Olrenci not gizelgesi (transkipt) teslim etmediginde
Derslerinin tamamrndan baqarrsrz oldugu durumlarda
basanslz saytlr ve bu konularda Erasmus Kutulu dErenoinin sunacalr mazereti dikkate alarak
olrenciye verilen hibenin tamamrnr veya bir krsmmr geri 6demesini talep edebilrr.
(10) DeEiqim programma katrlan olrenciler yu.tdr$nda dErenim gdrdiikleri stite
zatfinda, aldrklan burs ve benzeri 6demelerin devamlnrn saglanmasrndan kendisi 1'Lilnimliidiir'
(11) Erasmus programr kapsammda gidecek oFencilere tiniversiteden a}frlmadan once
"Erasmus Ogrenci Beyannamesf' verilir.
belannamede dgrencinin hak ve

Bu

bir

yri kii

mliiliiklen belirtilir.

Programa Seqilen olrencilerin Akndemik iglemleri
MADDE 7- (l) Erasmus Programt ile )urt dl$lna gitrnesi kesinlelen ogrencilerin
Dtt iliikiler Koordinatdrliigii tarafindan ,'urt
Erasmus degigim programmdan
yazrh
olarak bildirilir
kendi birimine
drqmda gidecek oldu[u kuruma ve'ararlanacaklan
(2) Ogrenciler, depiqim Programr ile }'l.lttd$mda bulundukla siirc igerisinde (varsa)
Universitele ddemekle Frkumlu olduklarr katkr paylannr odemete devam ederler ve
Universitedeki den kaytlannr yaptrrrrlar
(3) Degitim Progmmma segilen dgrenciler, bir Ogrenim Anlaimasr (Learning
Agreement) imzalarlar Anlagm4 <igrencinin kendisi, Erasmus Birim Koordinatdrti, Erasmus
Kurum Koordinatdrti ve gideceli 0nivenitedeki sorumlu kili(ler) tarafindan imzalanlr. Bu
anlaqmada dfrencinin gideceli universire, alacagr dersle. ve derslerin kredileri belirtilir'
(4) Degiqim Progmmma segilen lisans veya lisansistri dgrenciler, gidecekleri
riniversitede alnak iizere belirlenen dersleri ve bu derslerin Universitedeki karllllklarrnr ve
kredilerini Akademik Onay Formu iizennde gosterirler. Gidecekleri tinive6itede alacaklar!
dersler, dtsencinin balh oldulu Erasmus Birim Koordinatdni ile oErencinin danqmanr
(lisansiistii dgrencisi igin anabilim dah bagkanr) olan d&etim rilesi/gdrevlisi tarafrndan
belirlenir.
(5) Ogrenciler ddrenim gdrdiikleri yiiksekdgretim kurumunda aldtklan dealerden
bagansrz olmalan durumunda gidecekleri universitede eqdefer dersleri alamazlar. Normal
tartlarda dgrenciler gitnig olduklan ddnemin Universitedeki derslerinden sorumludurlar.
Arca!, gidilen ddnemde yeterli ders elleitirilmesi yaprlamadrgr durumlarda Universitedeki rist
ddnem derslerinden de segim yapabilirler
(6) olrencinin gidec€gi riniversitede alacagr derslerin iniversitemizde ilgili
yarryrl/yrlda alnakla yiiknmlu oldulu denlerle aynr olmasl gerekmez, ancak igerrk olarak en
yakrn denlerin segilmesine dzen g6sterilir Kapsaml yriniinden uygun olmast durumunda bir
ders, birden fazla dersle de eqleqtirilebilrr.

(7) Olreociler dondr.iken

sonra gerekli belgeleri (transkipt, katllm sertifikas\
Dri
ilifkiler
Koordinatdrlugune
teslm ederler. ilgrli akademik kurullar Drs
leaming ageement)
ilitkiler Koordinatdrhigri tarafindan kendilerine iletilefl not gizelgesini (transkipt) dikkate
alarak <lSencilerin ders denklikleri konusundaki kararlannr belge tesliminden sonraki ilk
toplantrda karara baglarlar.

Prograrna Segilen 6!rencilerio Yurt Dryrnda Buluoduklari Siiregteve Sonrasindaki
iglemleri
MADDE E- (l) Universitede not ortalamasma katrlmayacak dersler Akademik Onay
Formu'nda "Not Included" (NI) olarak belinilir. Erasmus dgrencilerinin bir ddnemde yakla5rk
30AKTS'tik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi; ECTS) ders almalarl beklenirve dgrencinin bir
donemde alacagr ders yiikti 20 AKTS'den az olamaz. Lisans programmdaki ogrenciler iQin

Universitede gegerli olacak derslerin saylarr veya egdeger kredileri toplamr, Universitenin ilgili
yonetmeliginin ders yiiktine ililkin maddelerinde belirtilen srnlrlarr agamaz
(2) ogrenci gidecegi tiniversitede ilgili donemi tamamlamadan dnc€ ders programrnda

Erasmus Birim Koordinatoril'ne bildirmekle ve ilgili
Koordinatdninden Ogrenim Anlagmasr (Learning Agreement) ile Akademik Onay Formu

yaprlan

trim degigiklikleri

kapsamrnda yeniden onay almakla t'rikiimhidiir.

(3) Olrencinin yurtdrqrnda aldrgr ve baianll oldugu derslerin notlan Universitede

uygulanan not sistemine donU$tr,iri.ilerek, izmir Katip Celebi Universitesi On Lisans ve Lisans
Egitim-Ogretim ve Smav Ydnetrneligi'nin ilgili maddesine gore, ogrencinin not belgesine
(t;anskript) iSIenir. Erasmus Lisans ogrencilerinin not d6niisiim iilemleri a9agrda yer alan AKTS
not donritom tablosu degerleri dikkate alnarak yaprlr.

Tablo l: AKTS Not Sistemi ve Univenitede Yer Alan Not Sistemlerindeki Karsrlrklarl
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drErndan donen dgrencilerin aldrklan derslerin not karirlrklan
tmnskriptlerinde sayrsal olarak i$lenmit olmalrdrr. Ders not kargtlklan tmnskriptlerinde saysal
olarak i$lenmemi$, sadece "yeterli" "bagarrL" gibi iladelerle belirtilmi; ise, dgrencinin kayttlr
bulundugu birimin olretim ve slnav uygulama esas lartnda belirtilen ders notlafl ve basarr durumu

(4) Yurt

hirkumlerrne gore deger lendirrlrr
(5) Yerlestirme (staj) kapsamlnda yun dr na giden o$encilerin stajlarnrn Univenitedeki
staj tukiimliiltikleri yerine saylmasr iqtn ilgili akademik brrimin yonetim kurulu kararr gerekrr'
drgr stajlarr
Zorunlu stajt olan birimlerden giden dlrencilerin (dn Iisans,lisans, ve lisansiistii)

'urt durumunda
zorunlu stajlan ile eglegtirilir. Stajln mufredat programlntn pargasl olmamasl
tanrnma yurt dr$mda yaprlan staj faaliyetini diploma ekine kaydetmek suretiyle gerqeklestirilir'
Akademik tanlnmayl garantt etmek rizere oErenci gitmeden dnce staj faaliyetinin dgrencisi
olunan programda nasrl tantnacaltna iliqkin birim kararr ahnlr.
(6) Programa katrlan Ogrenciler )urtdrfrndaki ogrenim ve sta.j faaliyetlerini tamarnlalarak
tiniversiteye d6ndiiken sonra Nihai Raporu'nu hazrrlayp Dr9 Iliskiler Koordinarorlugune
sunmakla yii krimliidurler
(?) Erasmus programmdan yararlanan ve ilgili srnav yonetmeligindeki haklara sahip
6lrenoiler, Universitede devamlannl aldrkla(t derslerin srnavlarlna (final, vize, biitiinleme vb )
girebilirler

(8) Programa katrlan dgrencilere verileoek diploma eklerinde )urt drglnda aldrklarl
dersler/staj program belirtilir.
Adayhktan vazgecme
MADDE 9- (l ) Degitimden yararlanmayan/yararlanamat'an asil aday bu durumu seglm
listesinin ilan tarihinden sonra en geg iki ay igerisinde Erasmus Kuruluna yazlll olarak
bildirmekle yuknmlndiir. Bu durumd4 ilan edilen segim listesinde ilk slradaki yedek aday
progmmdan Yalarlandlfl llr.
PERSONEL HAR.EKETLiIi6 i

0niversite Personelinin Hareketlilikten Yararlanma Kogullan
MADDE 10- (1) Personel Hareketlililinden yararlanmanm temel kolulu ulusal ve
uluslararasr dil stnavlarrndan altnmrE minimum 50 ve egdeler puanlann saglanmasldlr'
(2) Uliversiteler arasrnda ikili anlagma(bilateral agreement) olmasr gerekir' Ders Verme
itareketiiiiginde hem gdndeten hem de misafir olunan fiversite tarafindan kabul edilen bir
dgetim prograrnlnln olmasr gerekir.
Egitim Alma Hareketlililinde hem gondeten hem de misafir olunan kurum tarafindan
kabul edilen bir iq planrnm olmasr gerekmektedir.

-

Baivuru fekli ve ba$vurularrn delerlendirilmesi
A. Emsmus Ders Verme HarekediliEi Prognml Kontenjanmdatr Yararlanacak Personel
igin DeEerleodirme Olgiitleri
t. itk defr Emsmus Personel hareketliligi programtndan faldalanacak olmak (20 puan)
2. Yabanct dil puanr;
Ulusal gapta tapllan YDS stnavtndan elde edilen puanlar olgut allnlr
Bu srnaviardan elde edilen dil puanlannrn Erasmus adaylarl igin puan kargrhklan a5alrdaki
gibi belirlenmqtir:

Tablo 2: YDS Skoru ve Kargrltk Gelen Puanlart
YDS Skoru
50-60
5l -'70

/1-80
| -90
)1-100
.l'DJ veya TOEFL, ELTS vb. belgesi gibi

Kar$lhk

Geler

5

l0
l5
to

diler sunulan belgelerin gegerli puan karsrhklan

Yiiksek Ogretim Kurulunun belirledili ddniiliim tablolarr esas alnarak Emsmus Kurum
KoordinatorliiEii Kurulu tarafrndan belirlentr.
Yabancr dil bo,liimlerinden baswran adaylafln uzmanhk alanlan dtgrnda ikinci bit dilde srnav
sonucu sunmalan gerekmektedir. Adayn uzmanLk alanr drgtnda ikinci bir yabancr dil smav
sonucu sunmamasl halinde uzmanhk alanlarrndan verecekleri dil puanl 8l ve iizeri igin 15 puan
geklinde delerlendirilir.
3. a. Daha 6nce hareketlilik fialiyetlerine dahil olmayan bdlum ya da birimlerden olmak (10
Puan)

b. Daha once hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir iilkedeki l,Liksekdgretim kurumuna
gidecek oimak (10 puan)

4. Izmir Katp Qelebi Univeaitesi Drq lligkiler Koordinatdrlugii biinyesinde her hangi bir
basamakta gorev almrg olmak (Emsmus

birim koordinatdni vb.X10 puan)

5. BaSruran adayn gitmek istedigi riniversite ile izmir K6tip Qelebi Universitesi arasrndakr

ikili

anlaqmay (bilateral agreement) kendisinin yapmq olmasr (10 puan). onceki yrllarda bu
kategoride puan allnml$ ise anlagmantn yeni bir riniversite ile yaptlmrF olmasl gerekir. Yaprlacak
anlalma say6rna gdre ahnacak puanlar qu gekildedir.

Tablo 3 Yaprlan Anla$ma Say$r ve Puan Karttltklarr
Anlasma Savlsr

Puan Katkrsr

I

t0

2

l

20

6. Puan epitliginde, srrayla 1. 2. 3. ve 4 maddelere gOrc oncelik srrast belirlenir. Halen efitligin
bozulmidrgr hallcrdc SCI-Expanded. SSCI veya AHCt kapsamrndaki dcrgilorde yavnlanmrs nakale
sat$r csas almrr. Bu kapsamdaki vayn savtlarr r,e kargrhk gelen puanlan Tablo 4 tcki gibi belirlenmiltir
Onceki l.rllarda dogigimden fa)dalananlar. bu katcgoridc puan kulianmrt isclcr ikinci kez baluruda
dnceki degifimin gcrQeklc$tig i )r ldan sonraki d6nemdc vaptrg \ayrnlar dcgcrlcndimrcvc almr

Tablo 4: Yayrnlar ve Puan Kar5rlrklarr
ren Bilimleri
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B. Erasmus f,Eitim Alma Earcketliligi Progmmr kontenjamndan yararlanacak akademik
veya idat i peNonel igin deEerlendirme iilgiitleri
1. Bu alandaki akademik ve idari personel igin konten1an saysr, ba5r,uran adaylann idari ve
akademik personel sayrlarrnrn oranr dikkate allnamk Tu*iye Ulusal AJans tarafrndan
riniversitemize tahsis edilen kontenjan sayrlanna gdre belirlenir.
2. Akademik personel iqin degerlendirmeler Madde l0/A'ya gdre yaprlrr. Farkh olarak, egitim
alma hareketliligi iqin bagwran ve halen Iisanstistu egitimini srirdiirenlere deAerlendirmede 20
puan eklenir
3. idari personel igin degerlendirme 6lgritleri,
a.Ilk defi Emsmus Personel hareketliligi programrndan laydalanacak olmak (lO puan).
b, Yabancr dil duzeyini degerlendirmede Madde l0/A-2 gegerlidir.
c. Egitim durumu (lisans derecesine sahip olmak; l0 puan, Iisansiisrii derecesine sahip o lmak vela
lisansiistri ogrencisi olmak, 20 puan).
d. Daha 6nce hareketlilik faaliyetlerine dahilolmayan boliim ya da birimlerden olmak (10 puan)
e,Hizmetyrh(l-5; l0puan,6-10j l5puan, 11-15; 20 puan, l5yrlvensni;25puan).

4. Idari peGonelde puan eqitligi durumunda srrayla 3. a, b, c, d ve e maddelerine gdre 6nc€lik
srrasr belirlenir.
Ortak Konular ve Hiikiim Bulunmaysn Haller
MADDE 11-(1) Erasmus hibesi programrndan yararlanan dgretim elemanlan ve idari
personel iiniversitede gal$trgr birimden aynr si.ireyle ortiilen ddnem igin ba5ka bir yolluk ve
yevmiye talep edemezler.
(2) Erasmus Personel Hareketliliginden fildalanan akademik ve idari personel misafir
oldugu yiiksek6gretim kurumunda ya da igletrnede misafir kaldrgl ve ders verdigi/egitim aldrgl
siireyi belirten bir katllm sertifikasr getirmekle ytikrimliidiir.
(3) Erasmus Personel IlareketliliEinden faydalanan akademik ve idari personel,
faaliyetin tamamlanmasmr takiben en geg 15 giin igerisinde faaliyet raporu sunmakla
}'tikrimhidur.
(4) Bu yonergede hr.ikrlm bulunmayan konularda izmir Kdrip Qelebi Univenitesi
Onlisans veLisans EEitim-Ogretim ve Srnav Ydnetrneligi ve Ulusal Ajans tarafindan belirlenen
kurallar gergevesinde iqlem yaprlrr.
Yii rii

rliik

(l) Bu Ydnerge, Izmir Katip Qelebi Universitesi Senatosu tarafindan
yiinirllige girer
itibaren
onaylanmasrndan
MADDE 12-

Yiiriitme
MADDE 13tarafindan yiiriit0lur

(l) Bu Ydnerge

hukdmlerr izmrr Kahp Celebr Unrversitesi Rektdrii

