
 
 
 
 Değerli Öğretim Elemanları; 

 

Üniversitemizin 2014 yılından bu yana üyesi olduğu Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu 

kapsamında, 2019-2020 akademik yılı için geçerli olmak üzere üniversitemize 2 kişilik personel 

davet etme hibesi tahsis edilmiştir. 

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumun oluşum amaçları; ortaklar aracılığıyla kurulan 

bağlantılar ile öğrencilere daha kaliteli staj olanakları sunmak, farklı sektörler arasında iş birliğini 

teşvik etmek, bölgenin ihtiyacı olan işgücünün yetiştirilmesi ve bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatını 

sunması ve uluslararası anlamda iş deneyimi fırsatı yaratmasıdır. Bu sebeple Erasmus+ Staj 

Konsorsiyumu projeleri ulusal ve uluslararası platformlarda yükseköğretim kurumları için büyük 

önem taşımaktadır. 

Aşağıda belirtilen şartlar hususunda faaliyet geçerli olacaktır; 

➢ Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir 

işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, 

öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi. 

➢ İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim 

merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam 

edilmiş olması gerekmektedir (Yükseköğretim kurumlarından personel davet edilmesi 

uygun değildir). 

➢ Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet 

gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş 

ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.  

➢ En az 2 en fazla 5 iş günü, toplamda 8 saat olmak üzere ders verme hareketliliği olması. 

➢ Seyahat giderleri ve harcırah Erasmus+ ÇukurovaMED projesi kapsamında karşılanacaktır. 

(Türkiye gündelik; 119 avro). 

➢ Davet edilecek personel alanı ve ilgili fakülte/ bölümler ise şunlardır; Mühendislik Fak., 

Fen-Edebiyat Fak., Konaklama Hizmetleri, İİBF, Tekstil, Lojistik Bölümü,Sağlık Bilimleri 

ve Gastronomi. 

➢ Bölümler dışında hali hazırda bağlantıda bulunduğunuz yurt dışındaki 

firmalardan/işletmelerden ya da yurt içinde ki firmaların yurt dışında bulunan bağlantıları 

kapsamında personel davet edilebilmektedir.  

➢ Faaliyetin 31.05.2022 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 Detaylar için üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi ile en geç 10.12.2021 tarihine kadar iletişime 

geçmeniz beklenmektedir. 
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