ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI 2014

Program Hakkında Genel Bilgi
ANKOS’un sadece elektronik kaynaklar alanında bir pazarlık yürütücü
olmamasının ve Türk üniversite kütüphaneciliğini ve kütüphanecilerini bilgi ve
tecrübe paylaşımı konularında desteklemeyi ve yakınlaştırmayı da misyon
edinmesinin bir uzantısıdır.
Bu
program
üçüncü
gerçekleştirilecektir.

yılında

Anadolu

Üniversitesi

Kütüphanesi’nde

Program Tarihi ve Süresi
1 Eylül Pazartesi – 5 Eylül Cuma 2014 tarihlerinde gerçekleşecektir. 5 gün
sürecek olan yoğun akademik program 5 Eylül 2014 Cuma günü
tamamlanacaktır. Değişim programının çalışma takvimi ve detayları ayrıca
duyurulacaktır.

Katılımcılarda Aranan Özellikler
1. ANKOS üyesi bir üniversite kütüphanesinde görevli olmak;
2. Bilgi ve Belge Yönetimi ya da diğer bir 4 yıllık bölüm mezunu olmak;
3. Meslekte 4 yılı doldurmamış olmak;
Ayrıca katılımcının yöneticisinden programa katılım için izin ve mali destek
almış olması beklenmektedir.

Başvuru Süreci
Başvurular 7 Temmuz 2014 Pazartesi günü başlayacak olup, son başvuru tarihi
18 Temmuz 2014’dür.
Başvuru için http://apdp.ankos.gen.tr/ adresinde yer alan formun doldurulması
gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular ANKOS Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Programa
katılımı uygun bulunan 5 kişinin isimleri 25 Temmuz 2014 Cuma günü ANKOS
e-posta listesinde duyurulacaktır. Bu 5 kişinin dışında 2 de yedek katılımcı
belirlenerek, katılamayan başvuru sahiplerinin yerine yedek listeden
ilerlenecektir.

Programa Ait Masraflar
Katılımcıların öğle yemekleri ev sahibi kurum tarafından karşılanacaktır.
Anadolu Üniversitesi’ne (Eskişehir) ulaşım ve akşam yemeği, konaklama
masrafları ile kişinin kendine ait özel harcamaları başvuru sahibinin bağlı
bulunduğu kurum tarafından karşılanacaktır.

Konaklama Seçenekleri
Konaklama giderleri katılımcılar
tarafından Anadolu Üniversitesi

tarafından karşılanacak olup ANKOS
Japon Misafirhanesi önerilmektedir. 31

Ağustos - 4 Eylül 2014 tarihleri için Japon Misafirhanesinde ön rezervasyon yapılmıştır.
Konaklama seçenekleri ve fiyat bilgileri aşağıda yer almaktadır
Fiyatlar : Kahvaltı dahil
1. Japon Misafirhanesi : 60 TL
2. Anadolu Otel : 65 TL

Programın Tamamlanması
Katılımcıların program sonrasında 26 Eylül 2014 tarihine kadar programla ilgili
izlenimlerini ve program kapsamında edindikleri bilgileri derleyecekleri bir raporu
ANKOS Yönetim Kuruluna iletmeleri istenmektedir.

Katılımcı Anlaşması
Bu başvuru ile ANKOS Değişim Programı 2014’e olan katılım isteğimi iletiyorum.
Bu Program’a kabulüm durumunda Program’ın tüm gereklerini yerine getirmeyi
kabul ediyorum.
Program’ın Anadolu Üniversitesi’nde (Eskişehir) 1 – 5 Eylül 2014 tarihleri
arasında gerçekleşeceğini, başvuru formunda belirtilen masrafların katılımcının
bağlı olduğu kuruma ait olduğunu okudum ve anladım.

Başvuru Sahibinin Adı:
Tarih ve İmza:

Yöneticinin Adı:
Tarih ve İmza:

