2017-2018 ERASMUS+
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI
Değerli Öğretim Elemanlarımız,
2017-2018 Akademik Dönemi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için başvurular UKEY üzerinden yapılacaktır.
Başvurularınızı 18 Ağustos – 2 Ekim 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak UKEY üzerinden yapabilirsiniz.
2 Ekim 2017 tarihinde başvuru sistemi 16:00’da kapanacağından bu tarih ve saatten sonra başvuru
yapılamayacaktır. E-posta veya elden yapılacak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 Ders Verme Hareketliliği Nedir?
Detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı inceleyiniz.

 Kimler Faydalanabilir?
Hareketlilikten Üniversitemizde ders vermekle yükümlü öğretim elemanları (profesör, doçent, yardımcı doçent,
öğretim görevlisi ve okutmanlar) faydalanabilir.

 Hareketlilik Dönemi ve Hibelendirme Koşulları
Hareketlilik en erken 1 Kasım 2017 tarihinde başlatılmalı ve 31 Mayıs 2019 tarihine dek geri dönüş yapılacak
şekilde planlanmalıdır. 2017 - 2018 Akademik Dönemi için ders verme hareketliliği faaliyet süresi en az 2 iş
günü en fazla 3 iş günü olarak planlanabilir. 3 iş gününü aşan ders verme faaliyet süresi için hibe tahsisi
yapılmayacaktır. Seyahat için 1 gün ders verme hareketliliği öncesi, 1 gün de sonrası olmak üzere toplam 2
gün seyahat süresi kabul edilir. Erasmus Ders Verme Hareketliliği hibelendirme süresi toplamda (faaliyet
günleri + seyahat günleri olmak üzere) en az 4 iş günü en fazla 5 iş günü olarak hesaplanır ve bu süreler
üzerinden hibe ödemesi yapılır.
Personel ders verme hareketliliğinin, geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 2 iş günü ve en
az 8 saat ders verilmesi zorunludur.

 Kontenjanlar nedir ve başvuru nasıl yapılabilir?
2017-2018 Akademik Dönemi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği kapsamında kurumumuza tahsis edilen hibe
miktarından faydalanacak kişi sayısı gidilmek istenen ülke ve hibe miktarları, seyahat miktarı ve süreye göre
değişiklik gösterebilmektedir.
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve web sayfamızda (http://intoffice.uludag.edu.tr/ ) “Anlaşmalar”
sekmesinde yer alan bölümünüze ait anlaşmaların olduğu üniversitelerle iletişime geçilip ders verme
hareketliliği kapsamında gidilebilir. Öğretim elemanlarımız gitmek istediği üniversite ile yazışarak davet
mektubu almakla yükümlüdür.

 Nasıl başvuru yapılır?
UKEY’e giriş yaptıktan sonra Erasmus Başvuruları sekmesinden Ders Verme Başvuruları’nı seçmeniz
gerekmektedir. Yönergeyi okuduktan sonra, otomasyon üzerinden başvuru ekranı açılacaktır.
UKEY sistemi üzerinde açılan başvuru ekranda otomasyondan çekilen bilgileriniz yansıyacaktır. Bu bilgilerde
farklılık varsa lütfen ofis ile iletişime geçin. Başvuru ekranında zorunlu alanlar kırmızı yıldız ile işaretlenmiştir.
Ekrandaki tüm zorunlu alanları doldurduğunuzdan lütfen emin olunuz.
Başvuru sırasında öğrenim programı ve kabul mektubunun UKEY’e yüklenmesi zorunludur. Bu evraklardan
birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılır. Başvuru evrakları aşağıdaki şekilde hazırlandıktan sonra
taranır ve UKEY’e yüklenir. Başvuru koşullarını sağlamak ve evrakları eksiksiz olarak UKEY’e yüklemek başvuru
yapanın sorumluluğundadır.
1. Öğrenim Programının açıklamada bahsedildiği şekilde doldurulması, imzalanması ve karşı üniversite
tarafından da imzalanmış ve kaşelenmiş hali ile başvuru yapana gönderildikten sonra UKEY’e yüklenmesi
gerekmektedir. Karşı kurum ve başvuru yapanın imzası eksik olan evrak GEÇERSİZ kabul edileceğinden
başvurunuz geçersiz sayılır.
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2. Kabul mektubu; anlaşması bulunan gideceğiniz üniversite tarafından size gönderilecek bir evraktır. Kabul
mektubunda isminiz, hangi tarihler arasında ders vereceğiniz ve en az 8 saat ders vereceğiniz belirtilmiş
olmalıdır. Kabul mektubu eksik olan evrak GEÇERSİZ kabul edileceğinden başvurunuz geçersiz sayılır.
Örnek kabul mektubu web sayfamızda mevcuttur.
Başvuru aşamasında banka bilgileri kısmını doldurmak zorunlu olmamakla birlikte vadesiz Euro hesabı olanların
doldurması tavsiye edilmektedir. Euro hesabınızın üniversitenin maaş ödemesi yaptığı bankadan olması ödeme
aşamasında sıkıntılar yaşanmaması için tercih edilmelidir.
Başvuru tarihleri arasında UKEY’de başvurunuzla ilgili değişiklik yapabilirsiniz. En son yapılan başvuru dikkate
alınacak, diğer başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasında; UKEY üzerinden başvuru yapıldıktan sonra
ofise elden belge getirilmesine gerek yoktur.

 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçim
Başvurular, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından
değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal öncelikler ve
kurumumuzca belirlenen aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

 KRİTERLER
Başvurusu kabul edilmiş ise

+ 10

Engelli personel, gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise

+10

Erasmus programından daha önce faydalanılmamışsa (Teşvik)

+10

Erasmus Kurum/Enstitü/Fakülte/Bölüm Koordinatörü ise

+7

Daha önce hareketlilik sağlanmayan bir ülke ise

+5

Daha önce hareketlilik sağlanmayan anlaşmalı kurum ise

+3

Erasmus programından 1 kez faydalanılmışsa

-2

Erasmus programından 2 kez faydalanılmışsa

-4

Erasmus programından 3 kez faydalanılmışsa

-6

Erasmus programından 4 kez faydalanılmışsa

-8

Erasmus programından 5 kez ve daha faydalanılmışsa

-10

Puanın eşit olduğu durumlarda başvuru önceliği esas alınarak sıralama yapılır.

 HİBELER1
GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI
Ülke
Grupları
1. Grup
2.

Grup

3.

Grup

4.

Grup

1

Hareketliliğe Gidilen Ülkeler
Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak
Cumhuriyeti, İspanya
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

Günlük
Hibe
Miktarları (Avro)
144,00 €
126,00 €

108,00 €
90,00 €

Hibelere ilişkin tablolar, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Program Rehberi’nden alınmıştır.
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SEYAHAT HİBESİ (gidiş-dönüş yolculuk için toplam tutar)
Seyahat Mesafesi

Tutar (Avro)

0-99 km arası

20,00 €

100-499 km arası

180,00 €

500-1999 km arası

275,00 €

2000-2999 km arası

360,00 €

3000-3999 km arası

530,00 €

4000-7999 km arası

820,00 €

8000 km ve üzeri

1.300,00 €

Sorularınız için:
Evren DOĞRU: 40530
evren@uludag.edu.tr
intoffice@uludag.edu.tr
www.intoffice.uludag.edu.tr

2

Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (Distance Calculator)
kullanılarak hesaplanmalıdır. Bursa’dan ders vermek için gidilen şehir arasındaki mesafe dikkate alınır. Distance
calculator’a aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Mesafe hesaplayıcı (Distance Calculator) hesapladığı kilometreye göre verilecek olan yukarıdaki yolculuk
tutarları dışında yolculuk için ekstra bir ücret ödenmeyecektir.
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