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Şimdi keşfetme zamanı!

Program neyi hedefliyor?

Programdan kimler yararlanabilir?

Erasmus
(Yükseköğretim) Programı 

HAYATBOYU ÖĞREN,
HAYATI KEŞFET!

Hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük 
temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın 
ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine 
yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim 
felsefesine olan etkisi ile programa uygun 
bir isim olarak düşünülmüştür.

Erasmus Kimdir?

• 

• 

• 

• 

• 

Erasmus programı, programa katılan 33 ülkedeki yükseköğretim kurumlarının 
birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 

Öğrencilere, üniversitelerinde okudukları bölümün eğitimini 3-12 ay arasında başka bir Avrupa 
üniversitesinde de alma  veya yurt dışında kendi alanında staj yapma imkanı sunmayı,    

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeline, eğitim almaları veya ders vermeleri 
için hareketlilik imkanı sunmayı, 

Yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle ve yükseköğretimle ilgili tüm çevrelerle işbirliği 
yapmalarını sağlamayı,  

Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıları, yükseköğretim çevreleri 
aracılığıyla kırmayı, 

Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine 
başarıyla cevap veren mezunlar yetişmesini sağlamayı hedeflemektedir. 

Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personeli faydalanbilir.

Programdan faydalanmak için, üniversitelerin Erasmus Koordinatörlükleri’ne
müracaat edilmesi gerekmektedir.  

Bu koordinatörlüklere ulaşmak için: http://www.ua.gov.tr/index.cfm?k=603

Program, yükseköğretim kurumlarının kısa süreli öğrenci ve personel değişimi 
yapabilmeleri ve birbirleri ile ortak proje üretip hayata geçirebilmeleri için karşılıksız mali 
destek sağlamaktadır.  

Yükseköğretim öğrencisinin başka bir Avrupa ülkesinde staj ve öğrenim hayatının 
bir dönemini geçirerek, o ülkenin  insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanını elde 
ettiği program, adını hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi 
yaşayan Hollandalı felsefe adamı Desiderius Erasmus’tan almıştır.  

Programla ilgili detaylı bilgi için 
www.ua.gov.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

www.ua.gov.tr     

• Ülke Merkezli Faaliyetler
  http://ua.gov.tr   

• Merkezi Faaliyetler
  http://eacea.ec.europa.eu

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr

Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

 twitter.com/ulusalajans
 www.facebook.com/ulusalajans

• Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik, ekonomik açılardan belli dezavantajları 
olan gençlere öncelik vermeyi,    


