
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olunması
1 kez +15 puan
2 kez +10 puan
3 kez +5 puan 
4+ kez +0 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/programdan/birimden başvurmuş olunması

1 kez +8 puan
2 kez +6 puan
3 kez +4 puan 
4+ kez +2 puan

Daha önce hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma/ülkeye  gitmek üzere başvurulmuş olunması

1 kez +8 puan
2 kez +6 puan
3 kez +4 puan 
4+ kez +2 puan

*4 Engelli Personel*
*5 Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir*

6 Vatandaşı olunan ülkeye gitmek üzere başvurmak 
7 İdari Personel (Eğitim Alma Hareketliliği başvurusunda) 

İlgili** Yabancı Dil Notunun %10'u 

1
Aynı başvuru kapsamında aynı hareketlilik türüne iki başvuru yapmak mümkün değildir. Bir Eğitim Alma ve bir 
Ders Verme başvurusu yapıldığı takdirde (başvuranın tercihine göre) 

İnsansız Araçlar, Aşı-İlaç Geliştirme,Sosyal Girişimcilik, Kanser, Yapay Zeka,Büyük Veri(Big Data),Doğal ve 
Sanayi(Endüstri) Bitkileri, Göç ve Göçmenler, Cinsiyet Eşitliği, Enerji, Çevre, İhtilafların Çözümü

 

                                                                                       En az 2 anlaşma/katılım
                                                                                       En az 1 anlaşma/katılım  

5 Erasmus (Akademik Birim) Koordinatörü olmak (Resmi atama yazısı ile  görevlendirilme gerekmektedir.) 

En az 5 yıl olan personel 
En az 4 yıl olan personel 
En az 3 yıl olan personel 
En az 2 yıl olan personel
En az 1 yıl olan personel 

7
Bir önceki başvuru çağrısında hibe almaya hak kazandığı halde, başvuru çağrısında belirtilen son tarihe 
kadar, mucbir sebebler dışında, vazgeçme dilekçesini teslim etmeme (sebebin mücbir olup olmadığı Ulusal 
Ajans'a danışılacak, Üniversitenin ilgili Komisyonu tarafından değerlendirilecektir) .  

* Belgelendirilmeli 
** Hareketlilik Faaliyetinin gerçekleştirileceği dil (Ders Verme / Eğitim Alma Planında yer aldığı şekilde)  

3

- Hareketliliğin Genel Amacı, Hedefleri,

- Gönderen ve ev sahibi kurumun modernizasyonu ve uluslararasılaşma stratejisi için yaratacağı katma değer 

- Ders Planının içeriği 
- Adayın faaliyetten beklediği yararlar (Beklenen çıktı ve etkiler: Uluslararası Proje, makale… vb.) 

- Üniversite/Türkiye/İstanbul Tanıtımını içermesi 
(Akademik Personel Değişiminde) Müfredat Geliştirme Faaliyeti öngörülmesi 

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (KA107)
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

KURUMSAL ÖNCELİKLER

ULUSAL ÖNCELİKLER
+ 20 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş ise

+10 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş bir bölüm/program/birim ise 

+ 10 puan

+10 puan
+15 puan 

Daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olması

*8

1

2

3

Geçerli Yabancı Dil Sınavları : KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL  (YÖK Eş değerlik tabloları kullanılacaktır) 

-5 puan 

Altınbaş Üniveristesi'nde Hizmet Süresi

+10 puan 

+10 puan

-10 puan

+ puan

+10 puan

-20 puan

+15 puan 
+10 puan 

Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında üniversitemiz öğrencileri ve akademik/idari personelin hareketliliklerden faydalanıp 
yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların(Değişim içeren tüm anlaşmalar) yapılmasına vesile olan ve/veya 
üniversitemizin yürütücü ya da katılımcı olarak katıldığı uluslararası etkinliklere katılımını belgelendiren akademik/idari personel 

+4 puan 

Yurtdışında 2 yıl süresince öğretim üyeliği yapmış olmak ve/veya Türkiye'de öğrenim dili %100 Yabancı Dil olan bir programdan mezun 
olmak 100 üzerinden 80 puan olarak değerlendirilecektir.*

6

+10 puan

Ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenen öncelikli akademik alanlarda çalışıyor olmak 

Ders Verme / İş Planının (Toplam 30 puan)  

2

+8 puan 
+6 puan

+2 puan 

4*


