Erasmus+
Öğrenciler ve personele yönelik uluslararası kredi hareketliliği
AB’nin öncelikleri nelerdir?
2015’te Erasmus+ ilk kez Avrupa’nın dışındaki Ortak Ülkelerle Erasmus-benzeri öğrenci
ve personel hareketliliğine fon sağlayacaktır. Bu bilgi notu, “Program Ülkelerinde”1 fon
almak üzere başvuracak Yükseköğretim Kurumlarına, başvurularını AB’nin önceliklerini
dikkate alarak hazırlamaları için yardımcı olmaya yöneliktir.
Hareketlilik hem gelen hem de giden öğrenci ve personele yönelik olabilir ve buna
yönelik fonlar, AB dış işbirliği bütçesinden karşılanacaktır ki bu da, bu eylemin AB’nin
dış önceliklerini izlemesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Bütçe bakımından, dünyanın farklı bölgeleri aşağıdaki gibi önceliklendirilmektedir:
1. İlk öncelik, Doğu (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova,
Rusya, Ukrayna) ve Güney (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas,
Filistin, Suriye, Tunus) olmak üzere AB’ye komşu bölgelere verilmektedir;
2. Sonra Orta Asya da dahil olmak üzere Asya gelmektedir;
3. Bunu Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan)
4. Latin Amerika;
5. Endüstrileşmiş Amerika ülkeleri (Kanada, Amerika Birleşik Devletleri) ve
endüstrileşmiş Asya (Avustralya, Brunei, Hong Kong, Japonya, Kore
(Cumhuriyeti), Makao, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan);
6. ve son olarak Güney Afrika takip etmektedir.
2016 Erasmus+ Teklif Çağrısı ile birlikte, Afrika’nın geri kalanı (+Karayip ve Pasifik) ile
de hareketlilik mümkün olacaktır.
Her bir bölge için AB, Erasmus+ Programının 7 yıllık dönemi süresince Avrupa
seviyesinde gerçekleştirilmesi gereken birtakım hedefler belirlemiştir:
 Komşu ülkeler (Doğu ve Güney) ile hareketlilik ağırlıklı olarak Avrupa’ya gelen
öğrenci ve personel şeklinde olmalıdır: hareketliliğin %10’undan fazlası bu
ülkelere giden öğrenci ve personelden oluşmamalıdır. Bu durum Rusya için
geçerli değildir;
 Asya ve Latin Amerika’da, hareketliliğin %25’i bölgenin en az gelişmiş ülkeleri
ile gerçekleştirilmelidir;
 Çin ve Hindistan ile hareketliliğe yönelik, Asya için mevcut olan bütçenin en
fazla %30’u harcanmalıdır,
 Brezilya ve Meksika ile hareketliliğe yönelik, Latin Amerika için mevcut olan
bütçenin en fazla %35’i harcanmalıdır.
Bu hedeflere, her bir yükseköğretim kurumu tarafından bireysel olarak değil, Avrupa
seviyesinde ve 2020 itibariyle ulaşılmalıdır. Bununla birlikte, bu hedeflere ulaşmak için
yükseköğretim kurumları, daha az gelişmiş ülkeler ve bölgelerden ortaklar ile çalışmak
üzere teşvik edilmektedirler.
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Buna ek olarak, birkaç tane daha kural uygulanmaktadır:
 Avrupa’dan Asya, Latin Amerika ve Güney Afrika’ya giden öğrencilerin
hareketliliği AB’nin dış iş birliği bütçesinden fonlanamaz. Bu nedenle
Avrupa’dan giden hareketlilik sadece doktora seviyesinde ve personel için
olabilir. Fakat belirli Avrupa ülkelerinden öğrenciler ve personel için birkaç
istisna olacaktır. Lütfen Ulusal Ajansınızın websitesini kontrol ediniz.
 Yükseköğretim kurumları %100 personel hareketliliği veya %100 öğrenci
hareketliliği veya ikisinin arasında herhangi bir oranda her iki hareketlilik için
başvuru yapmakta özgürdür.
 Hareketlilik için bütçelerin sınırlı olduğu daha küçük Avrupa ülkelerinde belirli
kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarının, başka ek
kısıtlamaların olup olmadığını öğrenmek için, kendi Ulusal ajanslarının
websitesine bakmaları teşvik edilmektedir.
 Genel olarak fonların coğrafi açıdan dengeli bir şekilde kullanılması gerekecektir.
Bu nedenle yükseköğretim kurumları büyük gelişen ekonomilerin yanısıra en
yoksul ve en az gelişmiş Ortak Ülkelerdeki ortaklarla çalışma konusunda güçlü
bir şekilde cesaretlendirilmektedirler.

