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Đçerik

� Merkezi projeler hakkında genel bilgiler

� Merkezi proje türleri

� Proje türleri hakkında bilgiler

� Dikkat edilmesi gereken noktalar



Genel Bilgiler

� Başvuru Çağrısı AB Komisyonu tarafından yapılır, 
ülkelerde yürütme ajansları yoktur

� “Call for Proposals”, “Guide for Applicants” ve 
başvuru formu

� Ülkeler kendi kural ve önceliklerini belirleyemez 

� Başvurular AB Komisyonu’nun ilgili birimine yapılır:

Executive Agency: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm

� Seçim, sözleşme ve finansman Executive Agency 
tarafından



Merkezi Proje Türleri
� Multilateral Networks / Çok taraflı ağlar

� Erasmus Academic Networks – Akademik Ağlar

� Erasmus Structural Networks – Yapısal Ağlar

� Multilateral Projects / Çok taraflı projeler
� Curriculum Development Projects – Müfredat Geliştirme

� Modernisation of Higher Education – Yükseköğretimin 
Modernizasyonu

� Co-operation between HEIs and Enterprises –
Yükseköğretim Kurumları ve Đşletmeler Arasında Đşbirliği

� Virtual Campuses – Sanal Kampüsler

� Accompanying Measures / Destekleyici Faaliyetler



MULTILATERAL NETWORKS

� Academic Networks

Akademik Ağlar

� Structural Networks

Yapısal Ağlar



Academic Networks 1/5

� Belirli öğretim alanlarında işbirliği ve 
yeniliği teşvik

� Yükseköğretim kurumları, fakülteler, 
bölümler ve hatta meslek birlikleri ve 
işletmeler arasında işbirliği

� Elde edilen çıktıların Avrupalı
yükseköğretim kurumlarında ve ilgili 
çevrelerinde sürdürülebilir ve geniş etkisi

� Her yıl belirli öğretim alanlarına öncelik



Academic Networks 2/5
2008-2010 öğretim alanları
- Law
- Economics
- Literature
- Culture and education
- Philosophy
- Mathematics
- Sturies in European integration
- Interculturalism and multilingualism
- Teacher education
- Sustainable development, energy and climate change
- Physical education and sport
- Enterpreneurship and innovation
- Crossdisciplinary topics



Academic Networks 3/5

� Beklenen minimum faaliyetler
� Bilgi alışverişini ve yaygınlaştırmayı sağlayacak 

bir web sitesi oluşturulması

� Faaliyet alanındaki yeni fikirlerin durumunu 
gösteren yıllık rapor

� Ağ faaliyetleriyle ilgili katılımcılara tam bilgi 
sağlanması

� Konu alanında yıllık bir toplantı düzenlenmesi

� Ağın başarısını ölçecek gerekli sistemlerin 
geliştirilmesi



Academic Netwoks 4/5
� Kimler faydalanabilir:

� Yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları
� Đşletmeler
� Yükseköğretimle ilgili kuruluşlar ve birlikler

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları, işletmeler, yükseköğretimle 

ilgili kuruluş ve birlikler

� Bir kurum koordinatör rolünü üstlenir



Academic Networks 5/5

� Son başvuru tarih: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: TN

� Minimum ortak sayısı : 31

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 200.000 €/yıl

� AB katkısı oranı %75



Structural Networks 1/5

� Yükseköğretim kurumunun yapısının, 
yönetiminin veya finansmanının belirli bir 
niteliğini geliştirmek ve modernize etmek 



Structural Networks 2/5

� Öncelik alanları :
� Yükseköğretime geçiş : resmi belgeye sahip 

olmayan niteliklere tanınırlık

� Eğitim, araştırma ve yenilikten oluşan “bilgi 
üçgeni”:bölgesel kalkınmanın öncüleri olarak 
üniversiteler

� Yükseköğretim kurumlarının yönetimi:gelişmiş
personel yönetimi sistemleri, iç ve dış kalite 
güvencesi mekanizmaları



Structural Networks 3/5

� Beklenen minimum faaliyetler
� Bilgi alışverişini ve yaygınlaştırmayı sağlayacak 

bir web sitesi oluşturulması

� Faaliyet alanındaki yeniliklerin durumunu
gösteren yıllık rapor

� Ağ faaliyetleriyle ilgili katılımcılara tam bilgi 
sağlanması

� Konu alanında yıllık bir toplantı düzenlenmesi

� Ağın başarısını ölçecek gerekli sistemlerin 
geliştirilmesi



Structural Networks 4/5
� Kimler faydalanabilir:

� Yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları
� Đşletmeler
� Yükseköğretimle ilgili kuruluşlar ve birlikler

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları, işletmeler, yükseköğretimle 

ilgili kuruluş ve birlikler

� Bir kurum koordinatör rolünü üstlenir



Structural Networks 5/5

� Son başvuru tarih: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: TN

� Minimum ortak ülke sayısı : 5 (en az 1 AB)

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 200.000 €/yıl

� AB katkısı oranı %75



MULTILATERAL PROJECTS

� Curriculum Development
Müfredat Geliştirme

� Modernisation of Higher Education
Yükseköğretimin Modernizasyonu

� Cooperation between HEIs and Enterprises
Yükseköğretim Kurumları ve Đşletmeler Arasında 
Đşbirliği

� Virtual Campuses
Sanal Kampüsler



Curriculum Development 1/4

� Yükseköğretimde yenilik ve ilerlemeye 
destek

� Bütün öğretim alanlarda başvurulabilir

� En az 3 değişik ülkeden ortaklarla 
deneyim ve son teknolojik gelişmelerin bir 
araya getirilmesi

� Đş dünyası ile işbirliğine özel önem



Curriculum Development 2/4
� Öncelik alanları:

� Birleştirilmiş programlar; double/joint degree programları
� Geçmişte öğrenilen bilgilerin güncellenmesi için hazırlanan 

müfredat ve modüller
� Disiplinler arası alanlar veya güçlü bir uluslararası çalışma 

gerektiren alanlar için hazırlanan öğretim modülleri

� Müfredatı geliştirme aşamasından sonra öğrenci ve 
akademisyen hareketliliği sağlayacak şekilde 
uygulama; öğrencilere katılımcı kurum ve ülkeler 
tarafından tanınan çoklu veya ortak derece 
(multiple/joint degree) 

� Projenin son yılı uygulama ve yaygınlaştırma; 
öğrenim çıktıları, değerlendirme, kalite güvencesi, 
tanınmaya odaklanır

� ECTS ve DS kullanımı



Curriculum Development 3/4
� Kimler faydalanabilir:

� Yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları
� Đşletmeler
� Yükseköğretimde aktif kuruluşlar,birlikler

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları

� Bir kurum koordinatör rolünü üstlenir



Curriculum Development 4/4

� Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: MP

� Minimum ortak ülke sayısı : 3 (en az 1 AB)

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 150.000 €/yıl - en çok 
300.000 €/3 yıl

� AB katkısı oranı %75



Modernisation of Higher Education 1/4

� Avrupa yükseköğretiminin “Bilgi 
Avrupası”nda etkili olabilmesi ve Lisbon
Stratejisine katkı sağlamak için reformlara 
ihtiyacı var

� Küresel ekonomi ile yarışabilmek için 
Avrupa işgücünün eğitimi 

� En az 3 değişik ülke kurumlarının ortak 
çalışmaları ile bu reform ve 
modernizasyon sürecinin desteklenmesi



� Öncelik alanları:
� Akademik faaliyetleri modernleştiren ve daha 

şeffaf olmasını sağlayan stratejiler
� Kurumları iş dünyası ve sosyal ihtiyaçlara daha 

fazla cevap verebilir hale getirecek yönetim ve 
finansla ilgili faaliyetler

� Hayatboyu öğrenme stratejileri, bölgeleri için 
sürekli eğitim ve açık öğretim merkezleri

� Kurumların kendi performanslarını artıracak 
önlemler ve verimliliklerine katkı

� Resmi olmayan eğitimler ve deneyimlerden elde 
edilen kazanımlar için geçiş düzenlemeleri

� Yükseköğretim kurumlarının cazibesini arttırma ve 
misyonu hakkında geniş kitleleri bilgilendirme

Modernisation of Higher Education 2/4



Modernisation of Higher Education 3/4

� Kimler faydalanabilir:
� Yükseköğretim kurumları

� Yükseköğretimin modernizasyonunda etkili 
kuruluşlar,birlikler

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları

� Yükseköğretimin modernizasyonunda etkili 
kuruluşlar,birlikler



� Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: MP

� Minimum ortak ülke sayısı : 3 (en az 1 AB)

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 150.000 €/yıl - en çok 
300.000 €/3 yıl

� AB katkısı oranı %75

Modernisation of Higher Education 4/4



Cooperation between HEIs and Enterprises 1/4

� Đş dünyası ile yapısal ortaklıkların kurulması ile 
eğitim ve öğretim programlarının kalitesini ve 
çekiciliğini arttırma

� Đş dünyası ve yükseköğretim kurumları arasında 
karşılıklı hızlı bilgi transferi

� Öğrenci, personel ve araştırmacıların yerleştirmeleri 
(placement) ve bilimsel deneyimlerine yönetsel 
becerilerin de eklenerek mezun ve araştırmacıların 
istihdam edilebilirliğini ve kariyer olanaklarını
arttırma

� Araştırma kapasitesini arttırmak veya yeni eğitim 
dersleri açabilmek için iş dünyasından mali destek 
sağlanması

� Üniversite personelinin yönetsel ve yenilikçi 
niteliklerinin geliştirilmesi ve hayatboyu öğrenme 
stratejisine katkı



Cooperation between HEIs and Enterprises 2/4

� Öncelik alanları:
� Akademik çevre dışından ortaklar
� Öğretim ve iş dünyası gereksinimleri arasında 

bağ
� Bilgi ve yeterlilikleri güncelleştiren özel 

kursların geliştirilmesi
� Yükseköğretim kurumları ve işletmeler 

arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımını
geliştiren stratejiler

� Girişimcilik, yaratıcı düşünce ve yenilikçi 
yaklaşımlar



Cooperation between HEIs and Enterprises 3/4

� Kimler faydalanabilir:
� Yükseköğretim kurumları
� Đşletmeler
� Meslek örgütleri
� Ticaret odaları
� Sosyal ortaklar
� Yerel/bölgesel/ulusal kuruluşlar

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları
� Đşletmeler, meslek örgütleri, ticaret odaları, 

sosyal ortaklar, yerel/bölgesel/ulusal kuruluşlar



� Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: MP

� Minimum ortak ülke sayısı : 3 (en az 1 AB)

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 150.000 €/yıl - en çok 
300.000 €/3 yıl

� AB katkısı oranı %75

Cooperation between HEIs and Enterprises 4/4



Virtual Campuses 1/4
� Yükseköğretim kurumlarında örgütsel, eğitsel ve 

ekonomik modellerle desteklenebilen yenilikçi 
bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tabanlı içerik, 
hizmet, pedagoji ve uygulamaların geliştirilmesi

� Fiziksel hareketliliği tamamlayıcı ya da ikame 
edici olarak sanal hareketliliğin artırılması

� Çok taraflı Erasmus faaliyetlerine sanal 
hareketlilik boyutu da eklenmesi

� Sanal kampüslerin sunduğu çeşitli imkanların 
yükseköğretim kurumlarının hayatboyu öğrenme 
stratejilerine eklenmesi



Virtual Campuses 2/4
� Yeterli teknik donanım ön koşuldur
� Proje başvuruları :

� Terimler sözlüğünde belirtilen sanal kampüs, 
sanal hareketlilik ve açık eğitim kaynakları
tanımlarını dikkate almalı

� Öğrencilere değerlendirme, geçerlilik ve sanal 
hareketlilikle sağlanan kazanımların tanınırlığı
için yapılan anlaşmalar temelinde aldıkları
dersler ve kurslar için tam akademik tanınırlık 
sağlamalı

� Yönetsel, eğitsel, araştırma ve ekonomik 
boyutları dikkate almalı



Virtual Campuses 3/4
� Kimler faydalanabilir:

� Yükseköğretim kurumları
� Kamu kuruluşları
� Đşletmeler
� Yükseköğretimle ilgili aktif faaliyette bulunan 

birlikler, kuruluşlar

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları
� Yükseköğretimle ilgili aktif faaliyette bulunan 

birlikler, kuruluşlar

� Koordinatör kurum EÜB sahibi olmalıdır



Virtual Campuses 4/4

� Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: MP

� Minimum ortak ülke sayısı : 3 (en az 1 AB)

� Süre : 3 yıl

� Maksimum hibe : 150.000 €/yıl - en çok 
300.000 €/3 yıl

� AB katkısı oranı %75



ACCOMPANYING MEASURES 1/4

� Erasmus programı altında uygun faaliyet olarak 
değerlendirilemeyen çeşitli faaliyetlerin 
desteklenebilmesi amaçlanır. 
� Kamunun veya ilgili hedef kitlelerin yükseköğretim alanında 

AB işbirliğinin önemi hakkında farkındalıklarının arttırılması

� Erasmus programının uygulanabilirliğinin artırılması

� Đşbirlikleri neticesinde ortaya çıkan başarıların duyurulması ile 
yükseköğretim  alanında AB işbirliklerinin etkisini çoğaltmak

� LLP alt programları arasında sinerji yaratmak

� Kadın-erkek eşitliği, engelli veya diğer özel eğitim ihtiyaçları
olan bireylerin topluma katılımı, kültürlerarası eğitimin teşviği
ve ırkçılıkla müxadele

� Katılımcı ülkelerin yükseköğretimdeki mevcut ihtiyaçlarıyla 
ilgili belirli alanlara, kitlelere veya içeriklere odaklanan çeşitli 
faaliyetler



ACCOMPANYING MEASURES 2/4
� Desteklenebilen faaliyetlere örnekler:

� Yükseköğretim alanında Avrupa işbirliğiyle ilgili 
konferanslar, seminerler

� Bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar gibi farkındalık
arttırıcı faaliyetler

� Programının faydalarının yaygınlaştırılması ve 
yükseköğretimde yenilikçi atılımlar hakkında bilgi 
alışverişi sağlanabilmesi için birlikler gibi Avrupa 
kuruluşları kurulması veya mevcut kuruluşların 
birleştirilmesi

� Program faaliyetlerinin ve sonuçlarının görünürlüğünü
artıran bilgi ve iletişim faaliyetleri

� Ortak veri tabanları oluşturarak proje sonuçlarının 
bilgilerinin toplanması ve tedariği

� Projelerin sonuçlarını yaygınlaştırmak ve tecrübe 
paylaşımı/transferi amacıyla ilgili sektörlerde projeleri ve 
potansiyel kullanıcıları bir araya getiren konferans, 
toplantılar



ACCOMPANYING MEASURES 3/4

� Kimler faydalanabilir:
� Yükseköğretim kurumları

� Yükseköğretimle ilgili aktif faaliyette bulunan 
birlikler, kuruluşlar, yükseköğretim 
kurumlarının oluşturdukları konsorsiyumlar

� Kimler başvurabilir:
� EÜB sahibi yükseköğretim kurumları

� Yükseköğretimle ilgili aktif faaliyette bulunan 
birlikler, kuruluşlar, yükseköğretim 
kurumlarının oluşturdukları konsorsiyumlar



ACCOMPANYING MEASURES 4/4

� Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2009

� Başvuru formu kodu: MP

� Minimum ortak ülke sayısı : 3 (en az 1 AB)

� Süre : 1 yıl

� Maksimum hibe : 150.000 €

� AB katkısı oranı %75



Dikkat Edilmesi Gereken Konular

� Doğru başvuru formu kullanılması

� Son tarihe uyulması

� Ortaklık yapısı

� Başarı ölçütleri



Başarı ölçütleri

� Programın amaçlarıyla ilgi: açık ve anlaşılır, 
gerçekçi hedefler

� Đş programının kalitesi: Tanımlar ve görev 
dağılımları net

� Yenilikçi yapı

� Avrupa’ya katma değer

� Maliyet-fayda oranı

� Etkililik

� Sonuçların yaygınlaştırılması



Özlem Yücel
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Hayatboyu Öğrenme Programı

Erasmus Uzmanı


