2019-2020 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı
Çağrısı
30.01.2019 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı uyarınca Proje Tabanlı Uluslararası Değişim
Programı başvuruları başlamıştır. Başvurular ile ilgili önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır:
-

-

-

-

-

Değişim programı, YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda (gelen / giden) öğrenci
ve (gelen / giden) akademisyen değişimine olanak tanımaktadır.
Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında proje başvurusu yapmak isteyen
öğretim elemanlarının, YÖKSİS üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda “Genel
İşlemler”/ “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” sekmesinde açılan sayfanın sol
menüsünde yer alan “Başvurularım/Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak başvurularını
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru Belgesinin boş bir örneğini incelemek için
tıklayınız.
Proje ortağı olacak üniversiteler ile üniversitemizin Mevlana Değişim Programı
Protokolünü imzalamış olmaları gerekmektedir. Proje ortağı olabilecek üniversiteler
YÖKSİS’te başvuru sırasında ekranda görüntülenebilmektedir.
Proje başvuruları yapılırken başvurulacak alanın mevcut Mevlana Değişim Protokolünde
yer alan bölümlerle uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı
üniversiteler ve bölümleri için lütfen tıklayınız.
YÖK Yürütme Kurulu Kararı uyarınca projeler hazırlanırken aşağıda yer alan hususlar
dikkate alınmalıdır;
a-Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi olmalıdır (öğrencilerin gidilecek yükseköğretim
kurumunun dil kriterlerini sağlaması gerekmektedir),
b-Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev
yapanlar, projede öğrenci olarak yer alabilirler,
c-Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanlarının (araştırma görevlisi,
öğretim görevlisi, uzman, okutman vb.) en az ‘Doktora’ derecesine sahip olması
gerekmektedir,
YÖK’e iletilen proje başvuruları, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki
hususlar dikkate alınarak değerlendirilecektir:
a- Projenin çağrıya uygunluğu
b- Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi
c- Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki
d- Projenin gerçekleştirilme yöntemi
e- Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları
f- Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu

g- Proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin artırımına katkı durumu

-

Online başvuruların 12 Nisan 2019 tarihi saat 16:30’a kadar tamamlanması ve
koordinatörlüğümüze başvuru yapıldığına dair e-posta ile bilgi verilmesi gerekmektedir.
Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanları en az 14, en fazla 89 gün değişim
gerçekleştirebilirler.
Proje kapsamında gelen/giden öğrencilerin en az bir dönem (4 ay), en fazla iki dönem (8 ay)
kabul aldığı üniversitede bulunması gerekmektedir.

-

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan başvurular ofisimiz tarafından bir üst yazı ile
YÖK’e iletilecektir. Bu nedenle başvuruda bulunan akademisyenlerimizin başvuru sürecinde online
başvuru haricinde herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir.

-

Anlaşmalı üniversitelerimiz ve irtibat kişisi bilgileri için tıklayınız.
İlgili duyuruya http://www.yok.gov.tr/web/mevlana adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvurulan projenin YÖK tarafından kabul alması durumunda hazırlanması gereken
evraklar Mevlana Değişim Programı evrakları ile aynıdır. Koordinatörlüğümüz, kabul alan
projelerle ilgili evraklar konusunda akademisyenlerimize gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
Mevlana Değişim Programına ait daha detaylı bilgiler için üniversitemiz web sayfasını
ziyaret edebilirsiniz. (http://www.selcuk.edu.tr/mevlana_degisim_programi/tr)

-

EK BİLGİ:
-

Gelen/Giden akademisyenler ve gelen/giden öğrenciler ile ilgili ödeme tablolarına ulaşmak
için tıklayınız.
Gelen/giden akademisyenlere tablolarda verilen bilgiler doğrultusunda belirtilen
maksimum tutar dikkate alınarak ulaşım ücreti ve günlük yevmiye ödenecektir.
Gelen/giden öğrencilere ise tablolarda verilen bilgiler doğrultusunda belirtilen miktarlarda
aylık burs ödemesi yapılacaktır. (Öğrenciler belirtilen ödemelerin %80’lik kısmını aylık
olarak alacaklardır geri kalan %20’lik kısım değişim tamamlandığında öğrencilerin
başarıları dikkate alınarak ödenecektir.)

Lütfen gelen akademisyen ve öğrenciler için aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurunuz.


Erasmus Konukevinde yaklaşık konaklama ücretleri:
Öğrenciler için aylık konaklama ücreti: yaklaşık 600 TL
Akademisyenler için

Süit Oda (günlük): yaklaşık 70 TL
Apart Oda (günlük): yaklaşık 50 TL
Bu ücretlere yemek dâhil değildir ve yaklaşık fiyatlardır.
Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında ücretlerde değişiklik olabilir.
Sorularınız için bize eposta adresimizden ulaşabilirsiniz.
Tel: 0332 223 44 68- 223 44 66
E-posta adresimiz: mevlanadp@selcuk.edu.tr

