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Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin
Değerlendirme Puantajı
Yabancı Dil Bilgisi



Üniversitemiz tarafından düzenlenen yabancı dil sınavı
KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL, veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış
yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavları
(CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE Akademik)

Belirtilen yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise,
Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgeleri geçerlidir.
Hem Üniversitemiz tarafından düzenlenen dil sınavına girmiş hem de geçerliliği olan bir yabancı
dil belgesi teslim etmiş olmanız durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini eğitim alacağı dilde eğitim veren kurum/ülkede
tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul
edilecektir.
*Uluslararası sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş ve ekte* sunulan karşılıklar
kullanılır.
SINAV PUANI
75-80 arası
81-90 arası
91-100 arası
Daha önce Erasmus Ders Verme
Hareketliliğinden faydalandınız mı?
(Evet/Hayır)

Daha önce Erasmus Personel Hareketliliğinden
yararlanıldıysa, hareketlilikten sonra (20142018 yılları arasında) herhangi bir ortak
çalışmanız (ortak yayın, araştırma, etkinlik,
kongre vb.) oldu mu? (Evet/Hayır) (belge
destekli)
Üniversitemiz Erasmus+ Programı bünyesinde
devam eden bir göreviniz (Erasmus Fakülte
Bölüm/ABD koordinatörü) var mı?
(Evet/Hayır)
Üniversitemize gelen “Erasmus” öğrencilerine
2017-2018 akademik yılında yabancı dilde ders
verdiniz mi? (Evet/Hayır) (belge destekli)

ERASMUS PUANI
+5
+10
+15
Hayır ise : +20
Evet ise: 2017 Proje: -25
2016 Proje: -20
2015 Proje: -10
2014 ve önceki yıllara ait projeler: 0
Hareketlilikten birden fazla kez yararlanma
durumunda ise başvuran adaydan en yüksek
puan düşülecektir
Hayır ise : 0
Evet ise : +10

Hayır ise : 0
Evet ise : +10
Hayır ise : 0
Evet ise :
1 Ders için : +15
2 veya daha fazla Ders için: +20

Geçen yıla ait Akademik Teşvik Puanı
˂30

0

2
30.1 - 40
40.1 - 50
50.1 - 60
60.1 - 70
70.1 - 80
80.1 - 90
90.1 - 100
Geçen yıl içerisinde SCI-Expanded, SSCI veya
AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
makaleniz (olgu, mektup, vb. hariç) var mı?
(Evet/Hayır) (belge destekli)
Daha önce ders verme hareketliliğinden
faydalanmamış birimde görev yapıyor olmak

Hayır ise : 0
Evet ise : +5

Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer
almayan bir ülkedeki yükseköğretim
kurumu’na gidecek olmak

+10

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu
personel (belge destekli)

+15

Engelli personel (belge destekli)

+10

+10

+10
+15
+20
+25
+30
+35
+40

