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  http://ua.gov.tr   

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

• Ülke Merkezli Faaliyetler

Çalışma Ziyaretleri Programı genel eğitim ve mesleki eğitim alanında karar alıcılar ve 
uzmanlar için bir AB programıdır. Size, hayatboyu öğrenimin belirli bir alanı hakkında bilgi
edinmek üzere bir Avrupa ülkesine 3-5 günlük kısa bir ziyaret yapma fırsatı sunar. Böylece
başka ülkelerdeki başarılı politikalar ve iyi uygulama örnekleri hakkında fikir sahibi olur 
ve Avrupa’nın dört bir yanından meslekdaşlarınızla tanışabilirsiniz.  

Programdan Kimler Yararlanabilir?

• Sivil Toplum kuruluşları yönetici ve çalışanları
• Tüm meslek odalarının yöneticileri ve uzman personeli
• Sendika ve işveren örgütlerinin üyeleri  
• Şirketlerin eğitim müdürleri
• KOBİLER’in temsilcileri
• Katılımcı ülkelerdeki odalar ve ekonomik örgütlerin temsilcileri
• Özel eğitim merkezi müdürleri
• Eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri
• Üniversitelerdeki bölüm başkanı ve üstü akademisyenler
• Eğitim alanındaki karar vericiler

HEM ZİYARET ET,
HEM KEŞFET!

Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti

* Eğitim ve öğretimden iş dünyasına geçiş,

* İş başı öğrenme,

* Girişimcilik ve istihdamı teşvik,

* Eğitim ve öğretim kurumları, işletmeler ve yerel topluluklar arası işbirliği. 

 

Genel eğitim ve mesleki eğitim alanlarında
söyleyeceğiniz bir sözünüz mü var?

Başka bir ülkede genel eğitim ve mesleki
eğitim alanlarındaki ortak konularda birinci
elden bilgi ve deneyim edinmek ister misiniz?

O halde, AB Çalışma Ziyaretleri Programı 
tam size göre!  

 Hangi konuları araştırabilirsiniz?

Program Neyi Hedefliyor?

www.ua.gov.tr     

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr

 

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

www.ua.gov.tr     

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

Nasıl Başvurulur?
Başvuru ve detaylı bilgi için 
ziyaret edebilirsiniz.Nasıl Başvurulur?

Başvuru ve detaylı bilgi için www.ua.gov.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru tarihleri: Mart ve Ekim ayları
Detaylı bilgi için: http://studyvisits.cedefop.europa.eu


