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Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Erasmus+ programı personel hareketliliği seçim kriterleri aşağıdaki gibidir: 
 

  DERS VERME FAALİYETİ EĞİTİM ALMA FAALİYETİ 

1 Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden faydalanmamış personel ise +15 +15 

2 
Daha önce personel hareketliliğinden hiç yararlanmayan birimden/bölümden/programdan 
başvuran personel ise 

+10 +10 

3 
Mevcutta Erasmus kurumlararası anlaşması bulunan fakat daha önce personel hareketliliği 
sağlanmamış yükseköğretim kurumu veya ülke tercih edilmiş ise 

+10 +10 

4 

Mevcutta Erasmus kurumlararası anlaşması bulunan ve son iki akademik yıl içerisinde, 

 Gelen veya giden yönde Erasmus öğrenci hareketliliği gerçekleştiren 
fakülte/yüksekokul/myo/enstitü/program/bölüm/ana bilim dalı koordinatörü ise (a), 

 Gelen veya giden yönde Erasmus öğrenci hareketliliği gerçekleştirmeyen 
fakülte/yüksekokul/myo/enstitü/program/bölüm/ana bilim dalı koordinatörü ise (b) 

(a) +10 
(b) +5 

(a) +10 
(b) +5 

5 
Mevcutta Erasmus kurumlararası anlaşması bulunan ve son iki akademik yıl içerisinde gelen 
yönde personel hareketliliği gerçekleştirilen birimde 
fakülte/yüksekokul/myo/enstitü/program/bölüm/ ana bilim dalı koordinatörü ise  

+5 +5 

6 İdari/teknik personel ise 0 +10 

7 Üniversitemiz Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan personel ise 0 +10 

8 
Son iki akademik yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumu ile Üniversitemiz arasında mevcut 
anlaşma genişletmeleri hariç yeni Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlayan personel ise 

+15 +15 

9 
Üniversitemiz birimlerinin koordinatör veya ortak olarak yer aldığı, devam etmekte veya son bir 
yıl içerisinde tamamlanmış olan bir AB projesinde (Erasmus+ KA2, Horizon vb.) yer almış ise 
(belgelendirmek koşulu ile) 

+10 +10 

10 
Önceki dönemlerde Erasmus projeleri kapsamında çıkılan herhangi bir personel hareketliliği ilanı 
sonucunda faaliyete katılmaya hak kazandığı halde mücbir bir sebep olmaksızın katılmamış ise 

-15 -15 

11 

Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden hibeli olarak yararlanmış personel   

 Mevcut veya son bir yılda yararlanmış ise (a) 

 İki yıl önce yararlanmış ise (b) 

 Üç veya daha fazla yıl önce yararlanmış ise (c) 

(a) -10 
(b) -5 
(c) -3 

(a) -10 
(b) -5 
(c) -3 

12 Engelli personel ise (belgelendirmek koşulu ile) +20 +20 

13 Gazi personel; şehit ve gazi eş veya çocuğu ise (belgelendirmek koşulu ile) +20 +20 

14 
Yabancı dil notunun ilan tarihi başlangıç olmak üzere son 5 yılda alınan notlar için (a); daha eski 
notlar için (b). (Yabancı Dil Puanında 0-49 puan aralığı hesaplamaya dâhil edilmemektedir.) 

(a)  %30 
(b)  %15 

(a)  %30 
(b)  %15 

15 Vatandaşı olunan ülke tercih edilmiş ise -10 -10 
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Notlar: 
> Bu kriterler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hazırlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve 
Kastamonu Üniversitesi Senato kararı ile onaylanmıştır. 
> 1. Maddede kapsamında personele sadece 1 kez artı puan uygulanır. Sonraki başvurularda bu maddeden yararlanılamaz. 
> 3. Maddeden yararlanabilmek için mevcutta bölüm/program ile anlaşması olan fakat daha önce personel hareketliliği sağlanmamış yükseköğretim kurumundan 
alınmış davet/kabul mektubunun, başvuru esnasında ibraz edilmesi gereklidir. 
> 4., 5. ve 8. Maddelerde yer alan ‘son iki akademik yıl içerisinde’ ifadesi, başvurunun yapıldığı mevcut ve bir önceki akademik yılı kapsamaktadır. 
> Erasmus fakülte/yüksekokul/myo/enstitü/program/bölüm/ana bilim dalı koordinatör listesi Koordinatörlüğümüzün internet sayfasında yer almaktadır. Resmi 
olarak bildirilmeyen değişikliklerden kaynaklı durumlarda Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. 
> Madde 8 – Aynı anlaşmada en fazla 2 kişi irtibat kişisi olarak yer alabilir, ve bir kişi toplamda en fazla +45 puan alabilir. 
> Madde 11 – Mevcutta hareketlilik hakkı devam eden, faaliyetini planlamış fakat daha gerçekleştirmemiş personel ise (a) maddesi uygulanır. 
> Madde 14 - Yabancı dil puanı: KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sonuçları çift yönlü olarak eşdeğer alınmaktadır. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, 
TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS puanları için: https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html 
> Yukarıda belirtilen kriterler uygulandıktan sonra hala puan eşitliği durumu varsa, aşağıdaki öncelikler uygulanır: 
 1. öncelik - gazi personel ile şehit ve gazi yakını olanlar 
 2. öncelik - engelli personel 
 3. öncelik - yabancı dil puan fazlalığı 
 4. öncelik - hareketliliği daha az gerçekleştirmiş bir bölümden olma 
 5. öncelik - hizmet süresi fazla olanlar 

https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html

