HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği
Seçim Takvimi
19 Eylül 2016

19 Eylül 2016
24 Ekim 2016

Üniversite geneline duyuru yapılması
Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen
personelin e-rasmus sistemi üzerinden
online başvuru tarih aralığı
(Başvurular 24.10.2016 saat 17:00 itibari ile otomatik olarak
kapanmaktadır)
www.appabofisi.hacettepe.edu.tr

19 Eylül 2016
24 Ekim 2016

Hibeli başvuru için: Başvuru formu ve davet mektubunu,
Hibesiz başvuru için: Başvuru formu, davet mektubu ve
hibesiz başvuru dilekçesini
AB Koordinatörlüğü'ne teslim tarih aralığı*

1 Kasım 2016

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi
(Sonuçlar AB Koordinatörlüğü internet sayfasında
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/personelhareket.shtml
ilan edilecektir)

1 Kasım 2016
4 Kasım 2016

Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme tarih aralığı

1 Kasım 2016
30 Kasım 2016

Vazgeçmek isteyen personelin, "vazgeçme dilekçesi" teslim
tarihi aralığı

* Online başvuru yaptığı halde, başvuru evraklarını koordinatörlüğümüze teslim etmeyen
personelimizin başvuruları geçersizdir.
Açıklamalar:
 Ders Verme Hareketliliğinden yasal olarak Hacettepe Üniversitesi’nde ders
vermekle yükümlü personel yararlanabilmektedir.
 Hareketlilik seyahat hariç, en az 2, en fazla 5 gün olarak gerçekleştirilebilir.
 Hareketlilik süresince minimum 8 saat ders verilmesi zorunludur.
 Hareketlilik 30 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Davet mektubu
alırken bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.
 Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe tutarı 13.250€ dur. Hibe tutarına göre
yaklaşık 11 personelin faydalanabilmesi planlanmaktadır.





Dileyen personel programdan hibesiz olarak da faydalanabilir. Hibesiz olarak gidecek
personel için de yukarıda yazılı olan kurallar geçerlidir.
Hibe, Ulusal Ajans tarafından kurumumuza aktarıldığında yararlanıcılara ödeme
yapılacaktır. Adayların başvuruları sırasında buna dikkat etmeleri gerekmektedir.
Detaylı bilgi için
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ders_verme_genel_bilgiler.shtml

Seçim Kriterleri:
Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler, başvuru yapan toplam personel durumuna ve
sayısına göre öncelikli olarak değerlendirilecektir.




Daha önce ders verme hareketliliğinden yararlanmamış olması,
Daha önce ders verme hareketliliğine katılım sağlamayan birimler,
Daha önce ders verme hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve
yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan
başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmiştir.

Bilgi için:

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Dr. Bugay Turhan
bturhan@hacettepe.edu.tr
0 312 297 63 78
0 312 297 71 67

