A. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:
Ders Verme Hareketliliği’nin hedefi; Türkiye’de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi)
sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin,
AB üye ülkelerindeki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân
sağlamaktır.
Bu kapsamda, AB üye ülkelerinden bir personelin de, Türkiye’de yükseköğretim kurumunda
öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi mümkündür.
Ders Verme Hareketliliği’ne Bayburt Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve fakülte yönetim kurulu kararıyla ders verme yetkisi verilen araştırma
görevlileri başvurabilir.
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. Gönderen
kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır.
- ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
- İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir
kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin: Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu
kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil), Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede
bir kamu kurum/kuruluşu, Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil
olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi, Araştırma enstitüsü,
Vakıf, Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası
eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil ),
Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK, Kariyer rehberliği, mesleki
danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir.
B. DAVET/KABUL BELGESİ ŞARTI:
“Ders Verme Hareketliliği”nden yararlanmak isteyen personelin, Avrupa’da Erasmus
Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan, kendisini bu kurumda ders
vermeye davet eden, resmi bir DAVET/KABUL BELGESİ alması zorunludur.

C. İKİLİ ANLAŞMA ŞARTI:
“Ders Verme Hareketliliği”nden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, kendi
“bölümü” ile başvurmak istediği EÜB sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm
prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir “İKİLİ ANLAŞMA”nın mevcut olması
gerekir.
D. PROGRAMLARIN SÜRESİ VE ZAMANI:
“Ders Verme” ve “Eğitim Alma” Hareketliliği’nde yurtdısında yürütülecek faaliyet süresi,
programdan

daha

fazla

sayıda

personelimizin

yararlanması

için,

Seçme

ve

Değerlendirme Komisyonu tarafından, Seyahat süresi hariç olmak üzere, en az 2 gün, en
fazla 5 gün olarak belirlenmistir.
Ders Verme Hareketliliği faaliyet süresi, haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi için) en az
8 saat olmalıdır.

