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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  

2019-2020 AKADEMİK YILI  

GELEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURULARI 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 Tarih  Yer  

Mevlana Değişim Programı 
Başvuru Tarihleri 

04 Mart- 01 Şubat 2019 
Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler / 
Mevlana Değişim Programı Ofisleri 

Değerlendirme Sonuçlarının 
Akdeniz Üniversitesi’ne 
İletilmesi 

 

 mevlanaapp@akdeniz.edu.tr adresine iletilmelidir. 

 Başvuru belgeleri bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı 
alınıp e-mail ile teslim edilecektir. 

 

Değerlendirme Sonuçlarının 
Duyurulması 

Nisan-Mayıs 2019 
Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfası 
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr 
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr 

 

Başvuru Belgeleri:  

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu http://mevlana.akdeniz.edu.tr/ogretim-elemani-dokumanlari   

2. CV/Özgeçmiş  

3. Gelmek istediği alanla ilgili varsa yayınlar, katıldığı projeler, yürüttüğü çalışmalar; öğretim elemanı 

hareketliliği kapsamında gelmek istediği alanda daha önce ders/seminer vb. verdiği veya vereceği 

eğitime ilişkin proje/çalışma/plan belgelerinin yer aldığı Akademik Portfolyo  

 

Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Nedir:  

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında 

görev yapan tüm öğretim elemanlarının yurt dışında ders vermesini, seminer, panel veya 

konferanslar gibi akademik faaliyetler yapabilmesini ve bunun yanı sıra farklı akademik bakış açıları 

kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığı yakalayabilmesini mümkün kılan bir değişim programıdır.  
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Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Hareketliliği Kapsamı:  

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev 

yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir 

yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yurt dışı yükseköğretim kurumunda 

gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.  

 

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:  

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının ders verme yetkisi olan akademik 

personelidir.  

 

Faaliyet Süresi Ne Kadardır:  

 Öğretim elemanı hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere 2 

haftadır. 

 Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam 

altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak 

hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması 

durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda 

değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana 

Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.  

 Hareketlilik süreci 1 Eylül 2019’da başlar, 31 Ağustos 2020’de sona erer. Hareketlilikten 

yararlanacak akademik personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. 


