Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin
Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu
faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere
yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek
öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş
hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim
personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik
olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:
 Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim
kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir
kurum/kuruluşta staj yapmaları
 Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya
işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders
vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin
yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları
(konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.
Uygun Katılımcılar Kimlerdir?
Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir. Ancak,
başvuru, yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu
koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Uygun Kuruluşlar Hangileridir?
Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup,
“Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE)
sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir.
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik
olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak
gerekmektedir. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kuruluşlar bir
hareketlilik projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu belge için de başvurabilirler.
Yükseköğretim öğrenci ve personeli Başkanlığımıza doğrudan hibe başvurusunda bulunamaz.
Başvuruların kayıtlı/bağlı olunan yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.
Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde
yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir.
Faaliyet türüne göre;
 Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar
ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.
 Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet
gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.





Ders vermeye yönelik personel hareketliliğinde; ev sahibi kuruluş ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumu olmalıdır. Gönderen kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim
alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumu ya da işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel
kuruluş olabilir.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:
 Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden
sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı
da içermektedir.
 Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj
veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.
Proje Süresi Ne Kadardır?
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek şartı
ile proje süresi 16 veya 24 ay olabilir.
Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?
Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:
 Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
 Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
 Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2
günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya
da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders veme faaliyeti içermelidir.
Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?




Kurumsal destek
Katılımcılar için harcırah ve seyahat giderleri
Özel ihtiyaç desteği

