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Erasmus* Programı Eğitim Alma Haıeketliliği kapsamınd4 20|6-2017 Akademik Yıhnda yuıt dışına gitmek
isteyen idari l akademik personel, 30 Aralık 2016 Cuma - mesai bitimine kıdar aşağda yer alan 'a@.
Braşmııs Başvuru Belgeleri" ni tamamlayarak Dış İlişkiler Ofisi'ne başvuruda bulunabilirler.

20L6-2017 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize
gönderilen hibe miktan 6700 Avro'dur. Bu bütçey_le, yaklaşık 5 (AltD idari ve sadece idari görevde çalışan
akademik personel (okutman, uznan vs.) ile 3 (Uç) akademik personelin hareketlilikten faydalandıİrlr*s,
planlanmaktadır.

20L6,201.7 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği seçimi ile ilgili olarak kontenjanlar idari ve idari
görevdeki akademik personel ile ıkademik personel olmak üzere iki gruba aynlacaktır. Her bir grup kendi
iÇinde, 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus Uygulama El Kitabı esasları temel alınarak aşağdaki kiterlere göre
sıralanacaktır.

o Daha önce eğitim alma hareketliliğ faaliyetinden faydalanmıımış idari ve akademik personele öncelik verilmesi
(Yabancı Dil Puanı sırasıyla),

o Eğitim Alma hareketliliği faaliyetinden yararlanmış idari ve akademik personel için, yararlanma sayısına göre
sıralama yapılması (Öncelik Sırası: I.Yararlanma Sayısı - Il.Yararlanmİ Yrl, - al.-Yab'ancı Dil Puanİ).

Adaylar, gidilecek kurum tercihlerini, ADU Dış İliştller sayfasındaki - İtili Anlaşmalar bağlantısındaki
anlaşmalardan veya kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerden yapabilecektir.

SeÇilen Personele, 2016,2017 Erasmus Uygulama El Kitabı'nda yayınlanan ve ülkeye göre belirlenen günlük
maddi destek sağlanacal<, seyüat giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.

Aynca isteyen personel maddi destekten feragat ederek, faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakluna
sahiptir.

2016-201-7 AKADEMİK yILI ERAsMus BĞiri*ı ALMA HAREKETıiıiĞi pRoGRAM TAKviMi
PRoGRAM TARİH

ı0 l ll 12016 _ 30 l 12 12016
2016l2017 rD Son ııcla rının nılılonnosı lll01l20l7

personele yı T L3l0ll20l7 (saat: 15:00 )
Taraftan planlarının Ofisi'ne 28l02l20l7

Not: Önceki senelerde yapılan Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği başwrularında ofisimize teslim
edilen baŞvuru belgelerinin bu başvuru döneminde tekrar kullanılması söz konusu olmayacaktır.
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* Başvuru Formlan ilgili intemet adresinden temin edilebilir.
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