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Program kapsamında Üniversitemizde istihdam edilmiş personel, program ülkelerinden birinde yer alan Erasmus + Üniversite
Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede eğitim alabilmektedir.
Eğitim alma hareketliliğinin gerçekleştirileceği ülke, AB üyesi, aday ülke veya Program ülkesi olmalıdır.
Eğitim alma faaliyeti bir yükseköğretim kurumunda ya da bir işletmede gerçekleşebilir. Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim
kurumunda gerçekleştirilecek faaliyetler için mevcut anlaşmalarımız
http://iro.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/22/ikili-anlasmalar
sayfamızda yer almaktadır. (İlan tarihinden (02 Ekim 2017) itibaren anlaşma listesinde değişiklik yapılmayacaktır.)
Eğitim alma faaliyetinin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Faaliyetin geçerli olabilmesi için en az 2 gün eğitim alınması gerekmektedir. Hibeli olarak desteklenebilecek eğitim alma süresi 5
gündür. Hareketlilikten yararlanacak personelimize eğitim alınan günler için hibe ödenmektedir. Ancak kurumumuza tahsis edilen
hibe tutarının başvuruda bulunan tüm personelimiz için yeterli olmaması durumunda faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkânı
bulunmaktadır. Ülkelere göre ayrılan hibe miktarı ve mesafeye bağlı olarak ödenebilecek seyahat hibesi web sayfamızda “Belge ve
Dokümanlar” altında yer almaktadır.
Personel Hareketliliği için; üniversiteye tahsis edilen hibe dâhilinde her birim için en az 2 kontenjan ayrılır. Yeterli hibe olması
halinde asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan tüm personel hibeli olarak desteklenir. Üniversiteye tahsis edilen hibenin
yetersiz olması ve/veya değerlendirilemeyen kontenjan bulunması durumunda yerleştirme, aşağıda yer alan esaslar dikkate alınarak
yapılır:

1-Daha önce hareketlilikten yararlanmamış ve/veya daha az yararlanmış personel (Başvuruda bulunan personelin Erasmus+ Programı
kapsamında gerçekleştirdiği tüm (ders verme/eğitim alma) faaliyetleri dikkate alınacaktır.)
2-Eğitim alma hareketliliğinde idari personel
3-Daha önce değişim faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden başvuran personel
4-Daha önce değişimde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi
planlayan personel
5-Aynı faaliyet türüne başvurmuş ve aynı şartlara sahip olanlar arasında yabancı dil puanı yüksek olan personel
6-Tüm kriterler uygulandıktan sonra hala eşitlik olması durumunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha fazla olan
personele öncelik verilecektir.

