
Yükseköğretim Alanındaki 
Erasmus+ Destekleri

Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları 
arasında uygulanacak yeni programdır.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı,  yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş 
dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği 
programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata 
geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirebilmeleri için 
karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sisteminin 
iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesini ve üniversite 
mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla 
yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin 
arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Neler Yapılabilir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Personel Öğrenme 
Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu 
faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personeli yurtdışında bir 
öğrenme hareketliliği gerçekleştirebilirler.

•  Öğrenci hareketliliği: Yurtdışında takip edilecek öğrenim programı, öğrencinin 
kayıtlı olduğu ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programını 
tamamlayabilmesi için programının bir parçası olmalıdır.  

•  Staj: Bu faaliyetten ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde 
öğrenciyken veya mezuniyetten sonraki bir yıl içerisinde yararlanılabilir. Mümkün 
olduğu durumlarda staj, öğrencinin diploma programının zorunlu bir parçası 
olmalıdır.

•  Personel hareketliliği: Öğretim dönemi Yükseköğretim kurumlarında ders 
vermekle görevli personel ile işletme personelinin yurtdışında ortak olunan bir 
yükseköğretim kurumunda ders vermesidir.

Yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretim ve idari personelin mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yurtdışında kurs ve eğitimlere katılımları 
(konferanslar hariç), ortak olunan üniversitelerde veya ilgili diğer kuruluşlarda 
gözlem, staj, eğitim faaliyetlerine katılımlarıdır.

Stratejik Ortaklıklar
Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında 
yer alan bu faaliyet, Yükseköğretimde daha kaliteli eğitime ve eğitimde 
modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların transfer edilmesi, 
uygulanması, test edilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla konu ile ilgili kuruluşların 
bir araya gelerek gerçekleştirebileceği stratejik işbirliği ve ortaklık projeleridir. Bu 
başlık altında desteklenen bazı örnek faaliyetler:
•  Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına yönelik faaliyetler,
•  Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlanması, 
benimsenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler,
•  Edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına imkân sağlayan faaliyetler,
•  Eğitim-öğretim sistemlerini geliştirmek üzere kurumlar arası işbirliğini 
destekleyen faaliyetler.
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TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ile herkes için ERASMUS+

Nasıl Yapılabilir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Personel Öğrenme 
Hareketliliği
Kimler Başvurabilir? ? Üniversiteler, Polis Akademisi, Harp Okulları, Yüksek 
Teknoloji Enstitüleri, Üniversiteden bağımsız Meslek Yüksek Okulları 
(Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci ve çalışmakta olan personel, 
öğrencisi oldukları/çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarına 
başvuracaklardır).

Yükseköğretim düzeyinde öğrenme hareketliliği başvuruları “Yükseköğretim İçin 
Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) sahibi 
yükseköğretim kurumları tarafından yapılabilir; faaliyete katılmak için 
Beyanname (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumu olunması zorunludur.

Proje Süresi Ne Kadardır? Projeler, 1 veya 2 yıllık bir dönemi kapsayacak 
sürelerdedir. 

Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır? Öğrenciler için 2 ay - 12 ay, personel için 2 
gün - 2 ay arasında değişmektedir. 

Başvuru Nereye Yapılır? Öğrenci ve personelin faaliyetten yararlanmaları kendi 
yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Katılım imkânları hakkında 
bilgi almak üzere kayıtlı/personeli olunan yükseköğretim kurumunun Erasmus 
koordinatörlüğünden (Uluslararası İlişkiler Ofisi / AB Ofisi / Dış İlişkiler Ofisi gibi) 
bilgi alınabilir.

Başvuru Ne Zaman Yapılır? Yükseköğretim kurumları başvurularını 17 Mart 2014 
tarihine kadar Brüksel saati ile öğle 12.00’ye kadar Türkiye saati ile 13:00’e kadar 
yapmalıdırlar. Programdan yararlanmak isteyen öğrenci ve personel 
başvurularını, bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun belirleyeceği son tarihe 
göre yapmalıdırlar.

Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir? Stratejik ortaklık projeleri kurumsal başvuru gerektiren 
projelerdir; bireysel başvuru yapılamamaktadır. Program üyesi ve proje 
amaçlarına katkı sağlaması koşulu ile ortak ülkelerde yer alan ve eğitim 
sektöründe bulunan resmi ve özel tüm kuruluşlar başvuru yapabilir.

Proje Süresi Ne Kadardır? Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine 
ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında 
seçilmelidir.

Eğitim, Öğretim, Öğrenim Aktiviteleri İçeren Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır? 
Faaliyetlerin süresi, faaliyetin türüne göre 5 gün-12 ay arasında değişmektedir. 

Başvuru Nereye Yapılır? Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu 
ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır. Türkiye’de bu kurum Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Başvuru Ne Zaman Yapılır? Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde 
30 Nisan 2014 tarihine kadar Brüksel saati ile öğle 12.00’ye kadar Türkiye saati ile 
13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları belirtilen on-line başvuru 
aracına yüklenmelidir. Başvuruların ayrıca çıktı olarak gönderilmesine gerek 
yoktur.

Detaylı Bilgi:
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