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Erasmus Kurulu Üyeleri Bilgilendirme Dokümanı 

 

Bilindiği üzere Türkiye Ulusal Ajansı yeni Programda (ERASMUS 2021-2027), 
öğrenci ve öğretmenler için Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirme başarısını ispatlamış 
okullarımıza, çok yıllı bir kaynak olan Erasmus Akreditasyonu vererek uluslararası 
stratejilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.  

Kurumlarımızı uzun vadede daha uluslararası bir kurum yapmak, düzenli ve 
sürdürülebilir hareketlilikler organize etmesini sağlamak amacıyla verilen Eğitim 
Hareketliliği Erasmus Akreditasyon Belgesi, belge sahiplerine Erasmus Öğrenici ve 
Personel hareketliliğine daha basit bir formla başvuru yapma hakkını sağlamaktadır.  

Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi alt programlarında yapılacak olan 
faaliyetler için Müdürlüğümüzün Türkiye Ulusal Ajansına yapmış olduğu Erasmus 
Programı Hareketlilik Akreditasyonu faaliyetlerinde 7 (yedi) yıl için yürütme süresince 
görev yapacak Erasmus Akreditasyon Kurulu üyeleri seçilecektir. 

İlgili personel,  
1. Erasmus Planlama Kurulu,  
2. Erasmus Katılımcı Seçim Kurulu ve  
3. Erasmus İzleme ve Kalite Kurullarında görev yapacaktır.  

 
Bu kurullardaki görevleri aşağıdaki gibidir: 
• Uluslararasılaşma Strateji Planı hedeflerini gerçekleştirecek yürütme 

stratejilerini belirlemek üzere Erasmus Planlama Kurulu’nda görev almak 

• Başvuru öncesi Uluslararasılaşma Strateji Planına göre Erasmus Programı 
işbaşı izleme / görevlendirme / çalışma / staj temalarının belirlemek, 

• Yurt dışında gerçekleştirilecek olan uluslararası toplantı, irtibat semineri, 
bilgilendirme toplantısı ve çalıştaylarda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 
temsil etmek, 

• Hareketlilik yapmak isteyen okullardan gelen başvuruları; Erasmus Programı 
öncelikleri, bölge hedefleri, Uluslararasılaşma Strateji Planı ve Erasmus 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği yıllık çerçeve, öncelik ve seçim kriterlerine 
göre değerlendirmek, 

• Erasmus Kalite Standartları çerçevesinde Kalite Yönetim Planını yapmak, 

• Kalite Güvencesini sağlamak üzere; yurt içinde ve yurt dışında  
o Habersiz yerinde izleme,  
o Planlı izleme,  



o Online izleme,  
o Anket yoluyla izleme,  
o Görüşme yoluyla izleme,  
o Doküman kontrolü gibi yöntemleri kullanarak hareketlilik faaliyeti 

gerçekleştiren ekiplerin izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek, 

• Tüm izleme ve değerlendirme geri dönütlerini toplamak, analiz etmek ve 
raporlamak, 

Erasmus Akreditasyon Kurulu üyeleri, başvuruda bulunanlar arasından, aşağıda 
belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenecektir. 

1. Proje Yönetimi ve / veya Danışmanlığı eğitimi almış olmak, 
2. Proje Yürütme ve Muhasebeleştirmesi konusunda bilgi sahibi olmak, 
3. En az B1 seviyesinde yabancı dil yeterliliğine sahip olmak, 
4. Son 6 yıl içerisinde en az 2 Ulusal Ajans KA1 Hareketlilik projesi hazırlamış ve 

yürütmüş olmak, 
5. Son 6 yıl içerisinde Ulusal Ajans KA2 Stratejik Ortaklık projelerinde hareketlilik 

organizasyonu yapmış olmak, 
6. Tercihen Uluslararası hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmış olmak 
7. Tercihen Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak ve tercihan tez 

konularının AB projeleri ile ilgili bir alanda olması 
8. Tercihen 2. Yabancı dile sahip olmak, 
9. Tercihen web tabanlı yazılımlar ve grafik tasarım konusunda bilgi sahibi olmak, 

 
Yukarıdaki görevleri gerçekleştirmek üzere başvuru yapacak adaylar aşağıdaki 

bağlantıda bulunan formu 21 Aralık 2020 mesai bitimine kadar doldurmaları 
gerekmektedir. “Özgeçmiş”, “Ön görüşme”, “görev tamamlama”, “analiz raporu 
hazırlama” gibi değerlendirme aşamaları sonrasında oluşturulacak Kurul, Kocaeli İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Akreditasyonu Başvurusunun onaylanmasının ardından 
çalışmalara başlayacaklardır. 


