
2018 ve 2019 Proje Dönemleri Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi - Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları 

 
Başvuru değerlendirme kriterleri 

2019 Proje Dönemi 2018 Proje 
Dönemi 

Serdar Satar Şule E. Özcan Ayten İ. Saban 

Taban puan 20 20 20 20 

Erasmus Programından (KA103/KA107)  ilk kez yararlanacak olanlar +5 5 - - 

Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülkeye ve yüksek öğretim 
kurumuna gidecek olanlar 

+5 5 5 5 

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 10 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olma +5 - - - 

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 1-9 yıl iş tecrübesine sahip olma +3 - - - 

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma -1 - - - 

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -3 - - - 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -5 - - - 

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak -7 - -5 - 

Bir yıl önce Erasmus Programından (KA103/KA107)  faydalanmış olmak -10 - - - 

Bir önceki yıl Erasmus Programlarından (KA103/KA107)  faydalanmaya hak kazandığı halde “vazgeçme 
dilekçesi” teslim aralığında dilekçesini teslim etmeden programdan yararlanmama 

-20 - - - 

Erasmus Koordinatörü (en az 2 yıldır resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak) +10 - - - 

Erasmus İkili Anlaşma sahibi/kontak kişisi olmak +10 - - - 

Engelli personel +5 - - - 

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel +10 - - - 

Yabancı dil sınavı puanı %20 (en fazla 5 yıl geçerlidir) (* Yabancı dil puanı olmayanlar yada dil puanını 
başvuru esnasında başvuru formuna eklemeyenler de başvuru yapabilir ancak bu kriterden puan alamaz) 

 - 15,75 - 

Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi adayı olarak belirlediği öncelikli alanların birinde (Tarım ve Gıda, Enerji 
ve Çevre, Malzeme, Moleküler Tıp ve Bölgesel Kalkınma)  eğitim alacak olma 

+5 5 - - 

Öğrencilerimize staj yapma olanağı/Personelimize Eğitim Alma olanağı sağlayabilecek bir işletme/araştırma 
merkezi/laboratuvar/fabrika/..vb davet alma/kurum tanıtımını iş planına ekleme 

+10 10 10 10 

TOPLAM PUAN  45 45,75 35 

SONUÇ  ASİL ASİL ASİL 

 


