
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali təhsil müəssisələrinin əməkdaşları 
Təcrübənizi zənginləşdirmək və peşəkar bacarıqlarınızı 
inkişaf etdirmək istərdinizmi?  
 Çalışdığınız ali təhsil müəssisəsi Erasmus+ proqramı 
çərçivəsində Avropadakı tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq sazişinə 
malik ola bilər. Əgər belə bir saziş mövcuddursa, siz bu 
tərəfdaş ali təhsil müəssisəsində müəyyən müddətə (5 gündən 
2 aya qədər)  tədris etmək və ya təlim keçmək, yaxud öz 
peşəkar inkişafınız üçün təlimlərə qatılmaq məqsədilə qrant 
almaq üçün müraciət edə bilərsiniz.   

 Bu saziş çərçivəsində çalışdığınız universitet də Avropada 
yerləşən tərəfdaş ali təhsil müəssisəsinin əməkdaşlarını qəbul 
edə bilər.  
Müraciət qaydaları ilə bağlı ətraflı məlumat üçün çalışdığınız 
ali təhsil müəssisəsinin beynəlxalq əlaqələr şöbəsi ilə əlaqə 
saxlayın.   

 Akademik heyət üzvləri davam etməkdə olan Erasmus Mundus Birgə 
Magistratura Təhsili proqramlarından biri çərçivəsində elmi işçi və ya 
qonaq mühazirəçi kimi iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.  
Dünyanın hər yerindən akademik heyət üzvlərinin iştirak 
edə biləcəyi müsabiqə prosesini həyata keçirən, birgə 
proqramı icra edən konsorsiuma birbaşa müraciət edin. 
Proqramların siyahısını buradan əldə edə bilərsiniz: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees 

 
“Jean Monnet” proqramı çərçivəsində fəaliyyətlər  
Avrointeqrasiya məsələlərini tədris edirsən və ya araşdırırsan?  

  Yüksək səviyyəli akademik icmanın bir hissəsi ola bilərsən.   
  Çalışdığın ali təhsil müəssisəsi “Jean Monnet” modulu, 
kafedrası və ya qabaqcıl təcrübə mərkəzi vasitəsilə tədris və 
tədqiqat üçün müraciət edə bilər.  

  “Jean Monnet” şəbəkələri və ya layihələri bütün dünyada Aİ 
ilə bağlı tədqiqatlar sahəsində fəal olan beynəlxalq 
tərəfdaşların konsorsiumlarının yaranmasına, qabaqcıl 
təcrübələrin  mübadiləsinə, biliklərin formalaşmasına və 
Avrointeqrasiyanın təşviqinə təkan verir.  
Müraciət etmək üçün aşağıdakı link vasitəsilə Brüsseldə yerləşən İcraçı Agentliklə (EACEA) 
əlaqə saxlayın:  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali təhsil müəssirələrinin tələbələri və 
əməkdaşları üçün təqaüdlər Erasmus+ 
çərçivəsində təqdim olunan imkanların 
sadəcə bir qismidir.  
Ətraflı məlumat üçün:  
ERASMUS+ 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
eacea.ec.europa.eu  

 facebook.com/EUErasmusPlusProgramme  
 EUErasmusPlus  

“Mariya Skłodovska-Küri Fəaliyyətləri” proqramı  
ec.europa.eu/msca  

 facebook.com/Marie.Curie.Actions 
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Erasmus+ Avropa İttifaqı tərəfindən  
təhsil, təlim, gənclər və idman sahələrində  
həyata keçirilən, 2014-2020-ci illəri əhatə edən 
proqramdır.   
Proqram dünyanın müxtəlif ölkələrinin  
ali təhsil müəssisələri, onların tələbələri, 
doktorantları və əməkdaşları üçün geniş  
çeşidli imkanlar təqdim edir. 
 
 

Təqaüdləri kimlər ala bilər?  
Tələbələr və doktorantlar   
Magistratura və ya doktorantura pilləsində tam təhsil 
almaq istərdinizmi?  
 Siz magistratura və ya doktorantura1 pilləsində 

yüksək səviyyəli Erasmus Mundus proqramlarından 
birində və ya Avropa daxilində və ya xaricində 
yerləşən ali təhsil müəssisələrindən ibarət hər hansı 
konsorsiumun həyata keçirdiyi yeni Erasmus+ Birgə 
Magistratura Təhsili proqramlarından birində iştirak 
etmək məqsədilə təqaüd almaq üçün müraciət edə 
bilərsiniz.  Siz iştirakçı ali təhsil müəssisələrinin ən azı 
ikisində təhsil alacaq və təhsilinizin sonunda birgə ya 
ikili/çoxtərəfli diplom alacaqsınız. 
  

 Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən təqaüdlər təhsil 
haqqı, Avropaya səyahət, yaşayış və sığorta 
xərclərini əhatə edir. 

 
Təqaüd üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 
namizədlərin iştirak edə biləcəyi müsabiqə prosesini 
həyata keçirən konsorsiuma birbaşa müraciət edin. 
 
İxtisas proqramlarının siyahısını buradan əldə edə bilərsiniz:  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees 

 
Elmi tədqiqat sahəsində təlim və ya karyera imkanları 
axtarırsınız ? 

  
Aİ-nin elmi tədqiqat və innovasiyalar üzrə “Horizon 
2020” çərçivə proqramına daxil olan  Mariya 
Skłodovska-Küri Fəaliyyətləri komponenti 
çərçivəsində mövcud doktorantura təqaüdləri və ya  
digər elmi tədqiqat qrantları üçün müraciət edin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avropada qısamüddətli təhsil almaq və bu 
təhsilin öz ölkənizdə diplom almaq üçün 
tanınmasını istərdinizmi? 
 
 Təhsil aldığınız ali təhsil müəssisəsi Erasmus+ 

çərçivəsində Avropanın ali təhsil müəssisələri ilə 
əməkdaşlıq sazişlərinə malik ola bilər.  Əgər belədirsə, 
siz təhsilinizin (Bakalavr, Magistr və ya Doktorantura 
pilləsində) bir hissəsini  (3 aydan 12 aya qədər) 
tərəfdaş ali təhsil müəssisəsində davam etdirmək 
məqsədilə qısamüddətli kredit mobilliyi komponenti 
üzrə qrant üçün müraciət edə bilərsiniz. Sizin qəbul 
edən təhsil müəssisəsindəki akademik göstəriciləriniz 
öz təhsil müəssisənizə qayıtdıqdan sonra tam 
tanınacaq və diplom almaq üçün nəzərə alınacaq. Bu 
saziş çərçivəsində təhsil aldığınız universitet də 
avropalı tələbələri qəbul edə bilər. 

   
“Diplomunuz üçün nəzərə alınacaq 
kreditlər toplamağa imkan verən bu cür 
mobillik Avropadan kənarda təhsil alan 
tələbələrin Avropada, avropalı tələbələrin 
isə dünyanın digər yerlərində təhsil alması 
üçün dəstəklənir” 

 
Müraciət etmək və ətraflı məlumat almaq üçün təhsil 
aldığınız müəssisənin beynəlxalq əlaqələr şöbəsi ilə əlaqə 
saxlayın.  

 

 
1. Doktorantura təqaüdləri yalnız 2017-ci ildə həyata keçiriləcək qəbul prosesinədək mövcud olacaq. 


