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Avropanın ali təhsil 
müəssisələri ilə 
əməkdaşlıq edin 

Öyrənmək və ya öyrətmək üçün Avropaya 
gəlin 
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Avropa İttifaqı 
sərhədlərindən 
kənarda 
yerləşən 
Tərəfdaş 
Ölkələrin ali 
təhsil 
müəssisələri, 
onların 
tələbələri və 
əməkdaşları 
üçün imkanlar 

 
 

Aİ nəşrlərini necə əldə etməli 
Pulsuz nəşrlər: 

bir nüsxə üçün: 
Aİ-nin kitab mağazası (http://bookshop.europa.eu) vasitəsilə;  

birdən artıq nüsxə və ya afişalar/xəritələr üçün : 
Aİ ölkələrindəki nümayəndəliklərdən (http://ec.europa. eu/represent_en.htm); 
Aİ-yə üzv olmayan ölkələrdəki nümayəndəliklərdən 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
“Europe Direct” xidməti ilə əlaqə saxlamaqla (http://europa.eu/europe- 
direct/index_en.htm)  və ya 00  800  6  7  8  9  10  11  
(Avropanın istənilən yerindən pulsuz) nömrəsinə zəng etməklə (*). 

 
(*) Verilən məlumatlar, həmçinin, əksər zənglər pulsuzdur (lakin bəzi operatorlardan, telefon 
köşklərindən və ya otellərdən edilən zənglər ödənişli ola bilər). 

 
Pulsuz nəşrlər: 

Aİ-nin kitab mağazası (http://bookshop.europa.eu) vasitəsilə 

• 
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Bu broşür haqqında 
Bu broşür Avropa İttifaqının “Erasmus+” proqramı tərəfindən 
Avropa İttifaq sərhədlərindən kənarda yerləşən  Tərəfdaş 
Ölkələrin ali təhsil müəssisələri və onların əməkdaşlarına, 
elmi işçilərinə və tələbələrinə təqdim olunan imkanlara nəzər 
yetirir. Burada onların Avropa İttifaqındakı və dünyanın digər 
hissələrindəki tərəfdaşlarla necə əməkdaşlıq edə biləcəkləri 
təsvir olunur. 

Nəşrdə, həmçinin, dünyanın müxtəlif ölkələrinin ali təhsil 
müəssisələrinin tələbələrinin, doktorantlarının və 
əməkdaşlarının Avropada təhsil almaq və ya tədris etmək 
məqsədilə qrant və ya təqaüd almaq üçün necə müraciət edə 
biləcəkləri izah olunur. Təhsil təqaüdləri magistratura təhsilini 
tam əhatə edə bilər.  Tələbənin geri qayıdanda öz ölkəsində 
diplom almaq üçün təhsilinin bir hissəsi kimi tanınacaq 
qısamüddətli Avropa təhsilini maliyyələşdirən qrantlar da 
mövcuddur. 

Bu broşür sizə proqramla bağlı əsas məlumatları təqdim edir. 
Broşür təqdim olunan imkanlardan yararlanmaq məqsədilə 
müraciət üçün ilk addımlarınızı atmaqda və əlavə məlumat 
üçün müraciət edə biləcəyiniz mənbələri müəyyən etməkdə 
sizə kömək edəcək. 



 



 

Erasmus+ proqramı: “Proqram 
ölkələri’ və “Tərəfdaş ölkələr” 

 

Erasmus+ proqramında “Proqram Ölkələri” və “Tərəfdaş Ölkələr” kateqoriyalarından 
bəhs olunur.  Ölkənizin bu kateqoriyalardan hansı daxil olduğunu bilməyiniz faydalıdır. 
Çünki bununla siz proqramda iştirakınızın mümkün olub-olmadığını, hansı 
komponentlərdə iştirak edə biləcəyinizi və ayrı-ayrı layihələrdə tərəfdaşlıqların mümkün 
formaları və ya miqyası barədə məlumatlı olacaqsınız. Təfərrüatlar üçün aşağıdakı 
cədvələ baxın. 

 
Proqram Ölkələri: 

Aİ-yə üzv dövlətlər Avstriya,   Belçika,   Bolqarıstan,  Xorvatiya, Kipr,   Çex Respublikası, 
Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, 
Macarıstan, Irlandiya, Italiya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Malta, 
Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya,  
İspaniya, İsveç, Birləşmiş Krallıq 

Digər Proqram 
Ölkələri 

İslandiya, Lixtenşteyn, Norveç, Keçmiş Yuqoslav Respublikası 
Makedoniya, Türkiyə 

Tərəfdaş Ölkələr: 
Tərəfdaş ölkələr müxtəlif regionlar üzrə qruplaşdırılır. Bəzi 
fəaliyyətlərdə yalnız müəyyən regionlardan olan Tərəfdaş Ölkələr 
iştirak edə bilər. Bu nəşrin müxtəlif bölmələrində kimlərin hansı 
komponentlərdə iştirak edə biləcəyi izah olunacaq. 

 
Region 1 
Qərbi Balkan ölkələri 

Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Kosovo1, Monteneqro, Serbiya 

 
Region 2 
Şərq Tərəfdaşlığı 
Ölkələri 

Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukraynanın beynəlxalq 
hüquqla tanınan ərazisi 

Region 3 
Cənubi Aralıq dənizi 
regionu 

Əlcəzair, Misir, İsrail, İordaniya, Livan, Liviya,  Mərakeş,  Fələstin2,  Suriya, 

Tunis 

Region 4 
Rusiya Federasiyası 

Rusiyanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazisi 

 
Region 5 Andorra, Monako, San-Marino, Vatikan şəhər-dövləti, İsveçrə 

 
 

Region 63 
Asiya 

Əfqanıstan, Banqladeş, Butan, Kamboca, Çin, Koreya Xalq Demokratik 
Respublikası, Hundistan, İndoneziya, Laos, Malayziya, Maldiv adaları, 
Monqolustan, Myanma, Nepal, Pakistan, Filippin, 
Şri-Lanka, Tailand, Vyetnam 
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Region 74
 

Mərkəzi 
Asiya 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan 

 
Region 85 

Latın 
Amerikası 

Argentina, Boliviya, Braziliya, Çili, Kolumbiya, Kosta-Rika, Kuba,  Ekvador,   Salvador, 
Qvatemala,   Honduras,   Meksika,   Nikaraqua,   Panama,    Paraqvay,   Peru,   
Uruqvay, Venezuela 

Region 9 İran, İraq, Yəmən 
 

Region 106 
Cənubi Afrika

Cənubi Afrika 

Region    117      

Afrika Karib Sakit 
okean 

Anqola, Antiqua və Barbuda, Bahama adaları, Barbados, Beliz, Benin, Botsvana, 
Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kabo-Verde, Mərkəzi Afrika Respublikası, Çad, 
Komor adaları, Kongo, Konqo Demokratik Respublikası, Kuk Adaları, Cibuti, 
Dominika,  Dominikan Respublikası, Ekvatorial Qvineya, Eritreya, Efiopiya, Fici, 
Qabon, Qambiya, Qana, Qrenada, Qvineya, Qvineya-Bisau,  Qayana,  Haiti,  Kot-
d`İvuar Respublikası, Yamayka, Kenya, Kiribati, Lesoto, Liberiya, Madaqaskar, 
Malavi, Mali,  Marşal Adaları, Mavritaniya, Mavriki, Mikroneziya Federativ Ştatları,  
Mozambik, Namibiya, Nauru, Niger, Nigeriya, Niue, Palau, Papua-Yeni Qvineya, 
Ruanda, Sent-Kits və Nevis, Sent-Lusiya, Sent-Vinsent və  Qrenadinlər, Samoa, 
San-Tome və Prinsipi, Seneqal, Seyşel adaları, Syerra-Leone, Solomon adaları, 
Somali, Cənubi Sudan, Sudan, Surinam, Svazilend, Şərqi Timor Demokratik 
Respublikası, Tanzaniya, Toqo, Tonqa, Trinidad və Tobaqo, Tuvalu, Uqanda, 
Vanuatu, Zambiya, Zimbabve. 

Region 12 
Sənayeləşmiş ölkələr: 
Körfəz Əməkdaşlıq 
Şurası Ölkələri 

Bəhreyn, Küveyt, Oman, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 

 

Region 138 
Digər 
sənayeləşmiş 
ölkələr 

Avstraliya, Bruney, Kanada, Honq Konq, Yaponiya,  Koreya (Respublikası),  Makau, 
Yeni Zelandiya, Sinqapur, Tayvan, Amerika Birləşmiş Ştatları 

 
1. Bu bölgü Kosova ilə bağlı bəyan olunmuş mövqelərə xələl gətirmir və Kosovanın müstəqillik bəyannaməsi ilə bağlı BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı Qətnaməsinə və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Rəyinə uyğundur. 

  
2. Bu bölgü Fələstin Dövlətinin tanınması kimi şərh edilə bilməz və Üzv Dövlətlərin bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı mövqelərinə 

xələl gətirmir. 
3.     İnkişaf və Əməkdaşlıq Aləti  (DCI) çərçivəsində istifadə olunan təsnifat 
4.     Yuxarıda göstərildiyi kimi 
5.     Yuxarıda göstərildiyi kimi 
6.     Avropa İnkişaf Fondu çərçivəsində istifadə olunan təsnifat 
7.     Yuxarıda göstərildiyi kimi 
8.     Tərəfdaşlıq Aləti (PI) çərçivəsində istifadə olunan təsnifat 
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Erasmus+ nədir? 
Erasmus+ Avropa İttifaqının (Aİ) təhsil, təlim, gənclər və idman sahələrində layihələri, 
tərəfdaşlıqları, tədbirləri və mobilliyi dəstəkləyən proqramıdır. 2014-2020-ci illəri əhatə 
edən proqram həm Avropa ölkələri arasında, həm də Avropa ölkələri ilə dünyanın 
müxtəlif yerlərindəki Tərəfdaş Ölkələr arasında bütün bu sahələrdə əməkdaşlıq üçün 
maliyyələşmə imkanları təmin edir. 

Erasmus+ bütün bu sahələrdə, xüsusilə ali təhsil sahəsində 
Avropa İttifaqı ilə məhdudlaşmayan beynəlxalq əməkdaşlığın 
əhəmiyyətini qəbul edir. Proqram ali təhsil sahəsindəki əvvəlki 
Aİ proqramlarının (Alfa, Edulink, Erasmus Mundus və Tempus) 
təcrübələrinə və nailiyyətlərinə söykənir və təhsil müəssisələri 
arasında tələbələrin, akademik heyətin, ideya və qabaqcıl 
təcrübələrin beynəlxalq mübadiləsini dəstəkləyir. 

Bu imkanlar Erasmus+ proqramına daxil olan 1-ci Əsas 
Fəaliyyət (“Fərdlərin təhsil mobilliyi”) və 2-ci Əsas Fəaliyyətin 
(“İnnovasiya naminə əməkdaşlıq və qabaqcıl təcrübələrin 
mübadiləsi”) əhatə dairəsinə düşür. 

 
2014-2020 

Erasmus+ 
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1 
TƏHSİL 

MOBİLLİYİ 

JEAN 
MONNET 

2 
ƏMƏKDAŞLIQ 

3 
SİYASƏT 
DƏSTƏYİ 



 
 

Proqram Brüsseldə Aİ-nin Avropa Komissiyası tərəfindən 
hazırlanıb və Təhsil, Audiovizual Vəsaitlər və Mədəniyyət üzrə 
İcraçı Agentlik (EACEA) və 33 Proqram Ölkəsinin (bax: səhifə 5) 
hər birində yerləşən Milli Agentliklər tərəfindən icra olunur. 
Maliyyələşmə hər il “Təkliflərin qəbulu” (Calls for Proposal) 
elanları əsasında həyata keçirilir. Bu elanlar Avropa Komissiyası 
tərəfindən və ya onun adından dərc olunur və müəyyən edilmiş 
müddət daxilində tələb olunan  şərtlərə cavab verən və 
müəyyən olunmuş məqsədlərə uyğun gələn fəaliyyətlərə dair 
təkliflər təqdim etməyə dəvət edir.  “Təkliflərin qəbulu” 
elanları Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalında (C seriyası) 
və/yaxud Avropa Komissiyası, Milli Agentliklər və ya İcraçı 
Agentliyin müvafiq veb saytlarında dərc olunur. 

 

 

8 

2014-2020-ci illər üzrə proqramın həyata keçirilməsinə 
bütövlükdə təqribən 16.5 milyon avro ayrılacaq. Bunun 17%-
dən çoxu proqramın bu broşürdə təsvir olunan dörd 
beynəlxalq komponentinə ayrılacaq. Bu büdcə beynəlxalq 
əməkdaşlığın aşağıdakı əsas nəticələrinin əldə olunmasına sərf 
olunacaq. 

• 
• 

• 
 
• 
• 

300 yeni Erasmus Mundus Birgə Magistratura Təhsili  
proqramı 

“Birgə Magistratura Təhsili” komponenti çərçivəsində  
ali təhsil müəssisələrinin tələbələri və əməkdaşları 
üçün 30 000 təqaüd (minmum 75%-i Tərəfdaş 
Ölkələrdən olan fərdlər üçün) 

“Kredit mobilliyi” komponenti çərçivəsində fərdlərin 
Tərəfdaş və Proqram Ölkələrindəki təhsil müəssisələri 
arasında hərəkəti üçün 180 000 təqaüd 

Ali təhsil sahəsində potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı 
   “Jean Monnet” komponenti çərçivəsində 2000 

tədbir 
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Ali təhsil müəssisələrinin 
proqramda iştirakı: 
Layihələrin həyata keçirilməsi və 
mobillik üçün Avropa İttifaqı 
tərəfindən maliyyələşdirmə 



 

Tələbələr üçün kredit mobilliyi və 
əməkdaşların mobilliyi 
1-ci Əsas Fəaliyyət (Fərdlərin təhsil mobilliyi) çərçivəsində 
maliyyələşdirilir 

Avropa 30 ildən artıq müddət ərzində Erasmus proqramını maliyyələşdirmiş, bu proqram 4 
milyon nəfərdən artıq Avropalı tələbəyə öz təhsillərinin bir hissəsini Avropanın başqa bir 
yerində başqa bir təhsil müəssisəsində keçirmək imkanı vermişdir. Erasmus+ isə bu imkanları 
dünyanın digər yerlərindən olan fərdlər və təşkilatlara da açır. 

Kredit mobilliyi - öz təhsil müəssisəsində davam edən təhsil 
çərçivəsində tələbənin xaricdə keçirdiyi və kreditlər topladığı qısa 
müddətli təhsil və ya təcrübə müddəti kimi müəyyən edilə bilər. 
Mobillik mərhələsindən sonra, tələbələr öz təhsil müəssisələrinə 
qayıdaraq təhsillərini başa vururlar. 

Məqsədlər 
Erasmus+ çərçivəsində həyata keçirilən bütün mobillik layihələrinin 
məqsədi hər bir fərdi iştirakçının bacarıqlar əldə etməsinə kömək 
etmək, onların peşəkar inkişafını dəstəkləmək və digər mədəniyyətlər 
barədə anlayışını gücləndirməkdir. Onların məqsədi həm də iştirakçı 
təşkilatların potensiallarını, cəlbediciliyini və beynəlxalq fəallığını 
gücləndirməkdir. 

Struktur 
Hər hansı Tərəfdaş Ölkədəki bir ali təhsil müəssisəsi (ATM) öz 
tələbələrini, doktorantlarını və ya əməkdaşlarını Proqram Ölkələrindən 
birindəki tərəfdaş ATM-lərdən birinə göndərə bilər.  

Nümunə:   Almaniyanın Azad Berlin 
Universiteti Latın Amerikası ölkələri ilə 
beynəlxalq mobillik layihəsini həyata 
keçirir. Bu layihə çərçivəsində həmin 
universitetlə Kolumbiya Milli 
Universiteti arasında müqavilə 
imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, üç tələbə 
və dörd əməkdaş təhsil, tədris və ya 
təlim üçün Almaniyaya səyahət edəcək. 
Bundan əlavə, Almaniyadan da bir elmi 
işçi və üç əməkdaş Kolumbiyaya 
səyahət edib. Bu müqavilə siyasi elmlər 
sahəsində mobilliyə köklənir. Bu 
əməkdaşlıq çərçivəsində  “Estudios en 
Inclusión, Interseccionalidad y Equidad“  
kimi bir sıra layihələr dəstəklənir və 
gücləndirilir. 

Tələbələr və doktorantlar xaricdə üç aydan (və ya bir akademik 
mövsüm və ya trimestr) 12 aya qədər təhsil ala bilər və Erasmus+ 
qrantından faydalana bilərlər. 2018-ci ildən etibarən, Erasmus+ 
tələbələr və doktorantlar üçün Proqram və ya Tərəfdaş Ölkələrdə 
təcrübə keçmək imkanları yaradır. ATM-lərin əməkdaşları bir 
aydan iki aya qədər xaricdə tədris və/yaxud təlim müddəti keçirə 
bilər və qrant da əldə edə bilər. 
Mobilliyin baş tutması üçün iştirakçı ATM-lər arasında müqavilə 
imzalanmalıdır. Bu müqavilədə göndərən və qəbul edən təhsil 
müəssisələri ziyarətçi tələbələr üçün açıq olan proqramlar və 
əməkdaşların mobilliyi ilə bağlı variantlar barədə razılığa gəlirlər. 
Bu müqavilələr göndərən təhsil müəssisəsinin öz tələbələri 
tərəfindən xaricdə uğurla tamamlanmış təhsil nəticələrinə görə 
əldə olunan kreditləri tanıyacağını və qayıdandan sonra tələbənin 
diplom alması məqsədilə nəzərə alınacağını təmin edir. 

Həmin müqavilə çərçivəsində Tərəfdaş Ölkədəki bir təhsil 
müəssisəsi analoji qaydada Proqram Ölkəsindən tələbələr, 
doktorantlar və ya əməkdaşları qəbul edə bilər. 
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Maliyyələşdirmə 
Proqram Ölkələrinin hər birində yaradılmış Erasmus+ üzrə Milli 
Agentlik Proqram və Tərəfdaş Ölkələrdəki ATM-lər arasında bir 
sıra layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcəyə malikdir. 
Proqram Ölkələrində yerləşən ATM-lər Tərəfdaş Ölkələrin 
birində və ya bir neçəsindəki ATM-lərlə layihələr təşkil etmək 
üçün müvafiq Milli Agentliyə müraciət edə bilərlər. 
Müraciətlərin nəticəsinə əsasən Milli Agentlik uğurlu nəticə 
göstərən ATM-lərə tələbə və əməkdaşların mobillik xərclərini 
qarşılamaq üçün qrant verəcək. Bu qranta fərdi qrant xərcləri 
də daxil olacaq və bir hissəsi də təşkilatları dəstəkləmək üçün 
ayrılacaq. 

Fərdlər üçün 

Tərəfdaş Ölkələrdən olan tələbələr və doktorantlar xaricdəki 
xərclərini qarşılamaq üçün Proqram Ölkəsindəki minimum 
yaşayış həddindən asılı olaraq aylıq 800-900 avro vəsait ala 
bilərlər. Proqram Ölkələrindən Tərəfdaş Ölkələrə gedən 
tələbələr və doktoranlar isə bütün Tərəfdaş Ölkələrdə aylıq 700 
avro vəsait ala bilər. 

Tərəfdaş Ölkələrdən gələn əməkdaşlar öz xərclərinin 
qarşılanması üçün gündəlik 140-180 avro vəsait ala bilər 
(Proqram Ölkəsindəki minimum yaşayış həddindən asılı 
olaraq). Proqram Ölkələrindən Tərəfdaş Ölkələrə gedən 
əməkdaşlar isə gündəlik 180 avro alacaq. 

Hər bir fərdi iştirakçı göndərən müəssisə ilə qəbul edən 
müəssisə arasındakı məsafədən asılı olaraq, səyahət xərclərini 
qarşılamaq üçün vəsait ala bilər. 

 
 

 

Nümunə: Yunanıstanın Ege 
Universiteti Asiya ölkələri ilə 
beynəlxalq mobillik layiihəsini 
həyata keçirir. Bu layihə 
çərçivəsində həmin universitetlə 
Çinin Şanxay Dəniz Universiteti 
arasında müqavilə imzalanıb. 
Bu müqaviləyə əsasən, bir 
doktorant və dörd əməkdaş 
Yunanıstanın Ege Universitetində 
təhsil, tədris və ya təlim keçmək 
üçün səyahət edəcək. Ege 
Universitetindən bir doktorant və üç 
əməkdaş müvafiq olaraq təhsil 
almaq və tədris etmək üçün Çinə 
səyahət edəcək. 
Müqavilə dəniz nəqliyyatı və dəniz 
hərəkəti sahələrində mobilliyə 
köklənir. Müqavilə çərçivəsində 
mobillik iki ölkədən olan elmi-
pedaqoji heyət arasında birgə 
tədqiqat layihələrini və birgə elmi 
məqalələrin yazılmasını 
genişləndirəcək. 
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100 km-dən az 20 avro 

100-499 km 180 avro 

500-1999 km 275 avro 

2000-2999 km 360 avro 

3000-3999 km 530 avro 

4000-7999 km 820 avro 

8000 km və daha çox 1500 avro 

Məsafə Səyahət xərclərinin qarşılanması üçün ödəniş 



 
 

Müəssisələr üçün 

Mübadilədə iştirak edən hər iki ali təhsil müəssisəsi mobillik 
layihəsinin təşkili ilə bağlı müəssisənin üzləşdiyi xərcləri 
əvəzləşdirmək üçün hər mobillik iştirakçısı üzrə 350 avro vəsaiti 
öz aralarında bölüşdürürlər. 

 

 

 

 

Bu səbəbdən, siz Proqram Ölkələrində olan ayrı-ayrı ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələr qurmalı və bu 
əlaqələri gücləndirməli, öz müəssisənizlə Proqram Ölkələrində olan bir və daha artıq müəssisə 
arasında müqavilə imzalamalısınız. 

Proqram Ölkələrindən olan müəssisələr ali təhsil müəssisələrinin tələbələri, doktorantları və 
əməkdaşları üçün mobillik layihəsi həyata keçirmək üçün müraciət edə bilərlər. Proqram Ölkəsində 
yerləşən ali təhsil müəssisəsi müəssisə bu müraciəti dərc olunmuş “Təkliflərin qəbulu”na uyğun 
olaraq öz Milli Agentliyinə  göndərir. 

 

 

 

Necə müraciət etməli (fərdlər) 
 

29-cu səhifədə “Fərdlərin proqramda iştirakı” bölməsinə nəzər salın.  

Necə müraciət etməli (ali təhsil müəssisələri) 
 

Tərəfdaş Ölkədən olan ali təhsil müəssisəsi kimi, tələbələr üçün kredit mobilliyi və əməkdaşların 
mobilliyi üzrə maliyyələşmə üçün birbaşa müraciət edə bilməzsiniz. 
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Erasmus Mundus Birgə 
Magistratura Təhsili 
1-ci Əsas Fəaliyyət (Fərdlərin təhsil mobilliyi) çərçivəsində 
maliyyələşdirilir 

“Erasmus Mundus Birgə Magistratura Təhsili” (EMBMT) proqramı ali təhsil müəssisələrinin 
beynəlxalq konsorsiumları tərəfindən təqdim edilən, 1-2 il davam edən, prestijli, kompleks, 
beynəlxalq təhsil proqramıdır. Konsorsiuma müvafiq hallarda təhsil sahələrində xüsusi 
səriştəsi və marağı olan digər təhsil və/yaxud qeyri-təhsil tərəfdaşları daxil ola bilər. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMBMT proqramları  çərçivəsində illik seçim turlarında iştirak edən 
ən uğurlu tələbə namizədlərə Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən 
təqaüdlər verilir. Tələbələr ən azı iki müxtəlif Proqram Ölkəsində 
tərəfdaş ATM-lərdə təhsil almalıdır. Universitetin proqramına 
əlavə dəyər qata biləcək ziyarətçi elmi işçilər və qonaq 
mühazirəçilər üçün də qrantlar mövcuddur. 

Məqsədlər 
Erasmus Mundus Birgə Magistratura Təhsili proqramları Erasmus 
Mundus Magistr Proqramının (2004-2013) nailiyyətlərinə söykənir 
və aşağıdakı məqsədləri daşıyır: 

• ATM-lərin keyfiyyətini və beynəlmiləlləşmə səviyyəsini 
yaxşılaşdırmaq; 

• Dünyanın hər yerindən olan ən yaxşı Magistr tələbələrinə 
magistratura təhsilini tam əhatə edən təqaüdlər təklif etməklə 
Avropa Ali Təhsil Məkanınının (EHEA) cəlbediciliyini artırmaq və 
Aİ-nin ali təhsil sahəsində beynəlxalq təşəbbüslərini 
dəstəkləmək; 

• Magistratura məznlarının səriştələrini, bacarıqlarını və 
əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunu artırmaq. 

Nümunə: ERASMUS MUNDUS 
proqramı (2010 - 2019) 

EMM-NANO    (Nanoelmlər və 
Nanotexnologiyalar sahəsində 
Erasmus     Mundus magistr 
proqramı)  tələbələri nanoelm və 
nanotexnologiyaların bütün 
sahələrində qabaqcıl elmi 
tədqiqatların aparılması və sənaye 
sahələrində karyera qurmağa 
hazırlayan iki illik Erasmus Mundus 
Magistr proqramıdır. Bu proqram 
Leuven Katolik Universiteti 
(Belçika), Götenburqda yerləşən 
Çalmerz Texnologiya Universisteti 
(İsveç), Qrenoblda yerləşən Cozef 
Furier Universiteti (Fransa) və 
Drezden Texniki Universiteti 
(Almaniya) tərəfindən birgə təqdim 
olunur. Bu kurs nanotexnologiyalar 
sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübə 
işlərində dünya səviyyəli 
infrastruktura çıxış yaradan, eləcə 
də məzunlar üçün iş və 
doktorantura imkanları yaradan 
tanınmış tərəfdaş elmi tədqiqat 
institutlarının dəstəyi ilə təşkil 
olunur. Tələbələr ilk illərini birlikdə 
aparıcı tərəfdaş universitetdə 
keçirir, daha sonra öz fərdi 
ixtisaslaşma sahələrinə uyğun 
olaraq müxtəlif tərəfdaş 
müəssisələrə keçirlər. 
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Struktur 
EMBMT proqramlarını təklif edən konsorsiumlara ən azı üç 
Proqram Ölkəsindən ATM-lər daxil olmalıdır və Proqram və 
Tərəfdaş Ölkələrdən olan əlavə ATM-lər daxil ola bilər. 
Sahibkarlıq müəssisələri, dövlət orqanları, QHT-lər və elmi 
tədqiqat institutları da tamhüquqlu tərəfdaşlar ola bilərlər. 

Magistr proqramını həyata keçirən konsorsiumun adından 
yalnız Proqram Ölkələrindən birində yaradılan ATM müraciət 
edə bilər. 

İdarəetmə 
EMBMT layihələrinin seçimi və monitorinqi Brüsseldə yerləşən 
Təhsil, Audiovizial Vəsaitlər və Mədəniyyət üzrə İcraçı Agentlik 
(EACEA) tərəfindən həyata keçirilir. 

Seçim proseduru 
EMBMT layihələri hər il açıq müsabiqə (“Təkliflərin qəbulu”) 
əsasında seçilir. Seçim ekspert qiymətləndirməsi sistemi 
əsasında həyata keçirilir: akademik icmadan olan müstəqil 
ekspertlər dərc olunmuş meyarlar əsasında hər bir ərizənin 
keyfiyyətini qiymətləndirir. 

Seçimdən sonra, EACEA qrantalanla (uğurlu nəticə göstərən 
ərizəçi) ilə qrant müqaviləsi imzalayır. Qranatalan aparıcı 
tərəfdaşdır və o, konsorsiumu idarə edir. 

Qrant müqaviləsində bir fakültativ hazırlıq ili və dörd illik tələbə 
qəbulu üçün maliyyələşmə nəzərdə tutulur. Konsorsium 4 dəfə 
tələbələrin illik seçimini aparır, ən yaxşı nəticə göstərən 
tələbələrə təqaüdlər verir. 

2018-ci ildə seçiləm EMBMT layihələrinin icra müddətində əsas mərhələlər 
(ikiillik magistratura üzrə). 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Aprel Tələbələrin 
1-ci seçimi 
başa çatır 

Tələbələrin 
2-ci seçimi 
başa çatır 

Tələbələrin 
3-cü seçimi 
başa çatır 

Tələbələrin 
4-cü seçimi 
başa çatır 

 

  
İyul EMBMT-in 

seçimi 
  1-ci dəfə 

qəbul 
edilmiş 
tələbələr 
məzun olur 

2-ci dəfə 
qəbul 
edilmiş 
tələbələr 
məzun olur 

3-cü dəfə 
qəbul 
edilmiş 
tələbələr 
məzun olur 

4-cü dəfə 
qəbul 
edilmiş 
tələbələr 
məzun olur    

Sent. 
Okt. 

EMBMT 
hazırlıq və 
təşviqat 
işlərinə 
başlayır 

Tələbələrin 1-ci  
qəbulu başlayır 

Tələbələrin 2-ci 
qəbulu başlayır 

Tələbələrin 3-
cü 
qəbulu başlayır 

Tələbələrin 4-
cü 
qəbulu başlayır 
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Maliyyələşdirmə 
EACEA və konsorsiumun koordinatoru (bütün tərəfdaşlar adından) 
arasında imzalanan qrant müaviləsində EMBMT layihələri üçün 
aşağıdakıların maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur: 

• İdarəetmə xərcləri 
Konsorsium hazırlıq ili üçün 20 000 avro, həmçinin, 
konsorsiumun idarə edilməsi xərclərini qarşılamaq və hər il 
ən azı dörd akademik heyət üzvünü (qonaq mühazirəçi) 
maliyyələşdirmək üçün dörd seçim ilinin hər biri üçün 50 
000 avro alır. 

• Tələbə təqaüdləri 
Avropa İttifaqı hər illik qəbul çərçivəsində 15-ə qədər tələbə 
təqaüdünü maliyyələşdirəcək. “Təkliflərin qəbulu” vasitəsilə 
seçilən EMBMT üçün ümumi qrant 3 milyon avroya yaxın 
olacaq. Erasmus Mundus statusu almaq üçün müraciət 
edərkən, konsorsium həm də dünyanın bəzi ölkələri üçün 
əlavə təqaüdlər üçün müaciət edə bilər. Bu əlavə 
maliyyələşmə Aİ-nin müvafiq regionlarla əməkdaşlığa dair 
proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. 

EMBMT təqaüdü təhsil müddəti ilə əlaqədar bütün xərcləri 
qarşılamaq və bununla da tələbələrə öz təhsillərinə tam köklənmək 
imkanı yaratmaq üçün nəzərdə tutulur. Bu təqaüd üç elementdən 
ibarətdir. Bunlardan bəzilərinin məbləğo mənşə ölkədən asılı 
olaraq dəyişə bilir. 

 

. 
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Nümunə: ERASMUS MUNDUS (2010 
- 2019) 
EMTM (Turizm İdarəetməsi üzrə 
Erasmus Mundus Magistr Proqramı) üç 
universitetdən ibarət konsorsium 
tərəfindən təqdim olunan Magistr 
proqramıdır: Cənubi Danimarka 
Universiteti, Lyublyana Universiteti 
(Sloveniya) və Girona Universiteti 
(İspaniya). Magistr proqramı gələcək 
peşəkarları turizmin inkişaf dinamikası, 
müasir turizmdə dayanıqlı idarəetmə, 
mədəni müxtəlifliyin rolu, innovasiya və 
idarəçilik haqqında kompleks biliklərlə 
təmin edir. Proqram nadir multikultural 
təcrübə təmin edir. Birinci semestr 
Danimarkada, ikinci semestr 
Sloveniyada, üçüncü semestr isə 
İspaniyada keçirilir. Dördüncü və 
sonuncu semestr isə magistr 
dissertasiyasının yazılmasına həsr 
olunur.  Bundan əlavə, tələbələrə bu üç 
ölkənin hər birindəki yerli turizm 
sənayesi ilə tanış olmaları üçün hər 
semestr sahə səfərləri təşkil olunur 



 
 

İştirak xərclərinin 
qarşılanması üçün ödəniş 
(məs.kitabxana, 
laboratoriya, təhsil haqqı, 
sosial təminat və sığorta 
xərcləri və s.) 

Tərəfdaş Ölkədən olan təqaüdçülər üçün illik 9000 avroya qədər 
Prorqam Ölkəsindən olan təqaüdçülər üçün illik 4500 avroya qədər. 

Nəqliyyat xərcləri və 
hazırlıq tədbirləri üçün 
ödəniş 

Proqram ölkəsində məskunlaşan təqaüdçülərin nəqliyyat xərcləri üçün 
illik 1000 avro 

 
EMBMT üzrə əlaqələndirici müəssisədən 4000 km-dən az məsafədə 
yerləşən Tərəfdaş Ölkədə məskunlaşan təqaüdçülər üçün hər il 
nəqliyyat xərclərinə 2000 avro, hazırlıq tədbirlərinə isə 1000 avro. 

 
EMBMT üzrə əlaqələndirici müəssisədən 4000 km-dən artıq 
məsafədə yerləşən Tərəfdaş Ölkədə məskunlaşan təqaüdçülər üçün 
hər il nəqliyyat xərclərinə 3000 avro, hazırlıq tədbirlərinə isə 1000 
avro. 

 
Yaşayış xərcləri üçün 
ödəniş 

EMBMT təhsil proqramının xaricdə keçirilən bütün müddəti 
üçün aylıq 1000 avro (maksimum 24 ay). Yaşadığı ölkədə 
keçirilən təhsil/təcrübə/diplom işinin hazırlanması müddətləri 
üçün yaşayış müavinəti verilmir. 

 
 

 

edə bilər. Tərəfdaş Ölkələrin müəssisələri konsorsiuma qoşula bilər. Ərizəçilər öz qrant ərizələrini 
“Təkliflərin qəbulu” elanında göstərilən son tarixə qədər Brüsseldə yerləşən Təhsil, Audiovizual 
Vəsaitlər və Mədəniyyət üzrə İcraçı Agenliyə (EACEA) göndərməlidir. 

Seçilmiş layihələrin icrası 1 avqust - 31 oktyabr tarixləri arasında (“Təkliflərin qəbulu” elanının dərc 
olunduğu vaxtdan sonrakı il) başlayır. 

Son müraciət tarixləri ilə bağlı təfərrüatlar və məlumatlar üçün “Təkliflərin qəbulu” elanına - 
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus- lus/funding_en) və Proqram üzrə Təlimata 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/) nəzər sala bilərsiniz.  

 

 

Necə müraciət etməli (fərdlər) 
 

29-cu səhifədə “Fərdlərin proqramda iştirakı” bölməsinə nəzər salın. 

 

Necə müraciət etməli (ali təhsil müəssisələri) 
 

Hər il EMBMT-lər açıq müsabiqə (Təkliflərin qəbulu) vasitəsilə seçilirlər.  EMBMT proqramını həyata 
keçirən konsorsiumun adından yalnız Proqram Ölkələrindən birində yerləşən ATM müraciət 
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Ali təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi layihələri 
2-ci Əsas Fəaliyyət (İnnovasiya üçün əməkdaşlıq və qabaqcıl 
təcrübələrin mübadiləsi) çərçivəsində maliyyələşdirilir  

Ali təhsil sahəsində potensialın gücləndirilməsi layihələri ilk növbədə tərəfdaş ölkələrə yönəlir. Bu 
layihələr həm Proqram Ölkələrindən, həm də meyarlara cavab verən Tərəfdaş Ölkələrdən olan ali 
təhsil müəssisələri arasında çoxtərəfli tərəfdaşlıqlara əsaslanan transmilli əməkdaşlıq 
layihələridir. Ali təhsil müəssisəsi olmayan tərəfdaşlar da bu layihələrə cəlb oluna bilər, o şərtlə 
ki, onların iştirakı layihə məqsədlərinə nail olmağa kömək etsin. 

 
 

Nümunə: Ali təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi (2015) 

“TORUS” layihəsi (Xidmətdə açıq 
resurslara doğru: ətraf mühitlə bağlı 
verilənlərin bulud hesablaması)   
Tailand və Vyetnamda tematik və 
praktiki seminarların keçirilməsi yolu 
ilə ətraf mühit elmləri sahəsində 
bulud hesablamaları metodlarının 
və böyük həcmli verilənlərin praktiki 
tətbiqinə kömək edir. Bu layihə 
hamı üçün əlçatan olan 
sadələşdirilmiş mühit təmin etməklə 
məlumatların emalı və saxlanması 
xərclərini azaldır. 

 
 

 
 

Məqsədlər 
Meyarlara cavab verən Tərəfdaş Ölkələrdə ali təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi layihələrinin məqsədləri 
aşağıdakılardır: 

• Ali təhsilin müasirləşdirilməsi, innovasiyası və əlçatanlığını dəstəkləmək; • Ali təhsilin keyfiyyətinin, onun əmək bazarının və cəmiyyətin tələblərinə 
uyğunluğunun artırılması, ali təhsilə çıxış imkanlarının bərabərliyinin təmin 
edilməsi, tədrisin təşkili və planlaşdırılması, ATM-in ümumi və operativ 
idarəçiliyi və müəssisələrin beynəlmiləlləşdirilməsi kimi məsələlərin həllini 
təmin etmək; 

• Aİ ilə meyarlara cavab verən Tərəfdaş Ölkələr arasındakı əməkdaşlığı, Aİ-
dəki təşəbbüslərə könüllü qoşulmanı, insanlar arasında təmasları və 
mədəniyyətlərarası məlumatlılıq və anlaşmanı təşviq etmək; 
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Nümunə: Ali təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi (2015) 

Ermənistan və Gürcüstanda icra 
edilən HERİTAG layihəsi magistr 
proqramları və davamlı təhsil 
sahəsində islahat aparmağa və 
geo-informasiya texnologiyalarının 
mədəni irs sənədləri və turizm 
idarəçiliyi ilə bağlı tədqiqatlara 
tətbiqi yolu ilə onların sahələrarası 
aspektinin güclənməsinə kömək 
edir. HERİTAG layihəsinin əsas 
qayələrindən biri xüsusən kənd 
yerlərində sahibkarlığa təkan 
verməkdir. Layihə son ilində bunu 
təşviq etmək üçün bütün tərəfdaş 
universitetlərdə tələbələr və 
şirkətlər üçün karyera günləri təşkil 
edəcək. 

• Yeni və innovativ təhsil proqramları hazırlamaqla səriştə 
və bacarıq səviyyəsini yaxşılaşdırmaq; 

• İslahat siyasətlərinin formalaşdırılması, həyata keçirilməsi  
və monitorinqinə dəstək göstərməklə dövlət orqanlarının ali 
təhsil sisteminin  müasirləşdirilməsi sahəsində potensiallarını 
artırmaq; • birgə təşəbbüslər və qabaqcıl təcrübələrin bölüşülməsi 
vasitəsilə dünyanın müxtəlif regionları daxilində və onlar 
arasında regional inteqrasiya və əməkdaşlığa təkan vermək. 

 

Struktur 
Ali təhsil sahəsində potensialın gücləndirilməsi layihələrinin 
iki növü mövcuddur: Birgə layihələr və Struktur layihələri 

Birgə layihələrin məqsədi birbaşa Tərəfdaş Ölkələrdən layihəyə 
cəlb olunan təşkilatlar üçün faydalı olan nəticələr əldə 
etməkdir. Onlar adətən aşağıdakılara yönəlir: 

• Təhsil proqramlarının (kurrikulumların) hazırlanması; 

• ATM-lərin ümumi və operativ idarəetməsinin və fəaliyyətinin 
müasirləşdirilməsi; 

• ATM-lər və onları əhatə edən sosial-iqtisadi mühitlər  
arasında əlaqələrin gücləndirilməsi. 

Struktur layihələrinin məqsədi meyarlara cavab verən 
Tərəfdaş Ölkələrdə ali təhsil sisteminə təsir göstərmək və milli 
və/yaxud regional səviyyədə islahatları təşviq etməkdir. Onlar 
adətən aşağıdakılara yönəlir: 

• Ali təhsil sistemlərinin siyasətlərinin, ümumi və operativ 
idarəetməsinin müasirləşdirilməsi; • Ali təhsil sistemləri və onları əhatə edən sosial-iqtisadi 
mühitlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi. 

Bir qayda olaraq, konsorsiuma iki Proqram Ölkəsi, o cümlədən 
Proqram Ölkələrinin hər birindən minimum bir ali təhsil 
müəssisəsi və layihəyə cəlb olunan Tərəfdaş Ölkələrin hər 
birindən minimum iki ali təhsil müəssisəsi daxil olmalıdır. 
Tərəfdaş Ölkələrdən konsorsiumlara daxil olan ali təhsil 
müəssisələrinin sayı ən azı Proqram Ölkələrindən olan ali təhsil 
müəssisələrinin sayı qədər olmalıdır. Tərəfdaş Ölkələr dünyanın 
müxtəlif regionlarından ola bilər.  Daha ətraflı məlumat üçün 
“Təkliflərin qəbulu” elanına baxmağınız xahiş olunur. 
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Nümunə: Ali Təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi (2015) 

“Regional Keyfiyyət Çərçivəsinin 
Genişləndirilməsi və İcrası” 
layihəsi regional kvalifikasiyalar 
çərçivəsinin hazırlanması və 
icrası, bakalavröncəsi proqramlar 
üçün təlim nəticələrinin, eləcə də 
müxtəlif ali təhsil siklləri üçün tələb 
olunan kreditlərin müəyyən 
olunması yolu ilə Mərkəzi 
Amerikanın ali təhsil sistemlərinin 
harmonizə edilməsinə töhfə verir. 
Pilot nəticələr və çərçivə özü 
regional və milli siyasət 
orqanlarına, işəgötürənlərə və 
akkreditasiya qurumlarına geniş 
şəkildə təşviq olunacaq.  Layihə 
həm də cəlb olunan Tərəfdaş 
Ölkələrdə davam edən milli 
islahatlara əhəmiyyətli dərəcədə 
töhfə verir. 

 
 

 
İdarəetmə 
Potensialın gücləndirilməsi layihələrinin seçimi və monitorinqi 
Brüsseldə yerləşən Təhsil, Audiovizial Vəsaitlər və Mədəniyyət 
üzrə İcraçı Agentlik (EACEA) tərəfindən həyata keçirilir. 

 
 

Seçim proseduru 
Potensialın gücləndirilməsi layihələri hər il milli və regional 
prioritetlərə əsaslanan açıq müsabiqənin (“Təkliflərin qəbulu”) 
nəticələri əsasında seçilir. Bu prioritetlər Avropa Komissiyasının 
xidmətləri tərəfindən müvafiq Tərəfdaş Ölkələrdəki yerli 
maraqlı tərəflərlə sıx məsləhətləşmə yolu ilə  müəyyən olunur. 
Seçim ekspert qiymətləndirməsinin köməyi ilə həyata keçirilir: 
akademik icmadadan olan müstəqil ekspertlər “Təkliflərin 
qəbulu” elanında dərc olunmuş meyarlara uyğun olaraq hər bir 
ərizənin keyfiyyətini qiymətləndirir. Yerli kontekstdə layihənin 
məqsədəuyğunluğu və mümkünlüyü ilə bağlı Aİ 
Nümayəndəlikləri ilə məsləhətləşmə aparılır. 

Seçimdən sonra EACEA qrantalanla (bütün tərəfdaşların 
adından konsorsiumu idarə edən baş tərəfdaş) ilə qrant 
müqaviləsi imzalayır. 
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Nümunə: Ali təhsil sahəsində 
potensialın gücləndirilməsi (2015) 

“Mərkəzi Asiya Universitetlərinin 
Aqro-mədəni Siyasət sahəsində 
Səriştələrinin Artırılması” layihəsi 
Özbəkistan və Qazaxıstan 
universitetlərini ətraf mühitin 
mühafizəsi və torpaqların idarə 
edilməsi sahəsində innovativ 
kurrikulumlarla təmin etməklə 
onların bacarıq səviyyələrini 
artırır. Bolonya Prosesi prinsipləri 
əsasında münasib metodoloji 
yanaşmalarla innovativ kursların 
yaradılması məsələləri ilə bağlı 
kurrikulumların hazırlanması üzrə 
əyani vəsait hazırlanıb. Layihə, 
həm də Mərkəzi Asiyadan olan 
tələbələri ekoloji cəhətdən 
təhlükəsiz kənd təsərrüfatı 
təcrübələrini dəstəkləyən hüquqi 
alətlər barədə maarifləndirəcək. 

Maliyyələşdirmə 
Hər bir layihənin dəyəri 500 min - 1 milyon avro arasında 
dəyişəcək. Bu qrant əməyin ödənişi, nəqliyyat, yaşayış, 
avadanlıq və subpodrat xərclərini qarşılamaq üçün istifadə 
edilə bilər. Digər zəruri layihə xərcləri tərəfdaşların özləri 
tərəfindən birgə maliyyələşmə yolu ilə qarşılana bilər. 

 
 

 
 

 

ərizəsi göndərə bilər (Hansı ölkələrin müraciət edə biləcəyini, həmçinin, onların ərizəçi, yoxsa tərəfdaş 
kimi müraciət edə biləcəklərini öyrənmək üçün 28-ci səhifədəki cədvələ nəzər salın). 

Ərizəçilər qrant ərizələrini “Təkliflərin qəbulu” elanında göstərilən son tarixə qədər Brüsseldə 
yerləşən Təhsil, Audiovizual Vəsaitlər və Mədəniyyət İcraçı Agentliyinə (EACEA) göndərə bilərlər.  

Son müraciət tarixləri ilə bağlı təfərrüatlar və məlumatlar üçün “Təkliflərin qəbulu” elanına 
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en) və ya Proqram üzrə Təlimata 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.) nəzər sala bilərsiniz. 

 

Necə müraciət etməli 
 

Proqram Ölkələrindən birində və ya meyarlara cavab verən Tərəfdaş Ölkələrdən birində yaradılmış 
hər hansı ATM və ya ATM-lərin assosiasiyası və ya təşkilatı konsorsiumun adından müraciət 
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“Jean Monnet” proqramı 
çərçivəsində fəaliyyətlər 
“Jean   Monnet”  proqramına daxil olan fəaliyyətlərin məqsədi dünyanın hər yerində 
Avropa İttifaqı ilə bağlı tədqiqatları9 dəstəkləmək və inkişaf etdirməkdir. Bu proqram 
müxtəlif sahələr çərçivəsində geniş spektrli hədəf qruplara (o cümlədən adətən mövzu ilə 
tanış olmayanlara) ali təhsil səviyyəsində Avrointeqrasiya prosesi üzrə tədris və elmi 
tədqiqatların aparılmasında qabaqcıl təcrübələri təşviq edir. 

 

 

 

“Jean Monnet” proqramı həm də Aİ siyasətlərinin idarə 
edilməsini yaxşılaşdırmaq üçün akademik icma və siyasətçilər 
arasında dialoqa təkan vermək məqsədi daşıyır. 

“Jean Monnet” proqramına daxil olan fəaliyyətlər layihələrə və 
müəllimlərə müxtəlif formalarda dəstək göstərir: brendinq, 
maliyyə dəstəyi və dünya şəbəkəsinə inteqrasiya. Bu şəbəkə 
Avropa İttifaqı ilə bağlı məsələlərin müstəqil və tənqidi analizi 
üçün vahid resurs bazası təşkil edir. 

 
 
 
 

9. Avropa İttifaqı ilə bağlı tədqiqatlara Avrointeqrasiyanın daxili və xarici aspektlərinə xüsusi diqqət yetirməklə bütünlükdə 
Avropanın tədqiqi daxildir.  Onlar həmçinin Aİ-nin qloballaşan dünyada rolunu, eləcə də xalqlar və mədəniyyətlər arasında 
dialoq və fəal Avropa vətəndaşlığının təşviqində Aİ-nin rolunu əhatə edir. 
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Nümunə: JEAN MONNET 

BEYOND EUCLASS - “Jean 
Monnet” proqramı tərəfindən 
maliyyələşdirilən, ENAC (Ente 
Nazionale Canossiano) adlı qeyri-
hökumət təşkilatı tərəfindən icra 
edilən 12 aylıq layihə idi. İtaliyanın 
Verona şəhərində mənzillənən bu 
layihə İtalyan tələbələrin və 
müəllimlərin Aİ qurumları və 
onların səlahiyyətləri barədə 
anlayışını gücləndirmək, 
Avrointeqrasiya prosesinin onların 
gündəlik həyatına necə təsir 
göstərdiyini nümayiş etdirmək və 
İtaliyada Avropa institutları barədə 
ümumi təsəvvürü 
yaxşılaşdırmaqdır. Layihə 
çərçivəsində İtalyan müəllimləri 
bir araya gətirən uğurlu seminar 
keçirildi. Bu seminarda onlara 
Avropaşünaslığın daha effektli 
tədrisi metodları təqdim olundu. 
Layihə çərçivəsində həmçinin 
maarifləmndirici video və sonrakı 
təhsil üçün bir sıra təhsil 
materialları hazırlandı. 

Məqsədlər 
Proqramın məqsədləri aşağıdakılardır: 

• dünyanın hər yerində ixtisaslaşmış tədris mütəxəssisləri, 
təhsilalanlar və vətəndaşlar arasında Avrointeqrasiya 
sahəsində təhsili və tədqiqatları təşviq etmək 
  

• Avrointeqrasiyanın tədqiqi sahəsində fəal olan assosiasiyaların 
fəaliyyətlərini dəstəkləmək; 

• akademik icma və siyasətçilər arasında Aİ siyasətlərinin 
prioritetləri barədə siyasi müzakirələri və dialoqu təşviq 
etmək; 

• tələbələri və gənc mütəxəssisləri onların akademik 
fəaliyyətləri və karyeraları üçün aktual olan Aİ məsələləri 
barədə biliklərlə təchiz etmək və onların fəal vətəndaş 
vərdişlərini formalaşdırmaq; 

• tədris və tədqiqatlarda innovasiyanı (məs.sahələrarası 
və/yaxud çoxsahəli tədqiqatlar, açıq təhsil, digər ATM-lərlə 
şəbəkələşmə və s.)təşviq etmək. 

Erasmus+  proqramı çərçivəsində aşağıdakılara 
xüsusi diqqət yetirilir: 

• Aİ ilə bağlı mövzuları bütün kurrikulumlara, o cümlədən  
adətən Aİ komponentini əhatə etməyən sahələr üzrə 
kurrikulumlara daxil etmək; 

• gənc akademik işçilərin yeni nəslinin iştirakını təşviq 
etmək. 
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Struktur 
“Jean Monnet” proqramı üç əsas komponentdən ibarətdir: 

1. Tədris və tədqiqat 

• “Jean Monnet” modulları: Aİ ilə bağlı tədqiqatlar 
sahəsində qısamüddətli təhsil proqramları- hər tədris ili 
üçün ən azı 40 tədris saatı. Modullar Avropaşünaslıqla bağlı 
bir xüsusi sahəyə yönələ və ya çoxsahəli ola bilər. 
Qrantların maksimum məbləği üç il üçün 30 min avrodur. 

• “Jean Monnet” kafedraları: Universitet müəllimləri  
tərəfindən təqdim edilməklə, hər tədris ili üzrə 
minimum 90 saatlıq təhsil proqramları.  Qrantların 
maksimum məbləği üç il üçün 50 min avrodur. 

• “Jean Monnet” Qabaqcıl Təcrübə Mərkəzləri: Bir və ya bir neçə universitet müəlliminə 
mövcud “Jean Monnet” kafedrasının rəhbərliyi altında 
bir və ya bir neçə ali təhsil müəssisəsində çoxsahəli 
strukturun yaradılması vasitəsilə Aİ mövzuları ilə bağlı 
kompetensiya, bilik və resurslar üçün əlaqələndirici mərkəz 
qurmaq imkanı verən bir fəaliyyət. Qrantların maksimum 
məbləği üç il üçün 100 000 avrodur. 

 

2. Siyasət sahəsində müzakirələr və dialoq 

• “Jean Monnet” Şəbəkələri: Ən azı üç fərqli ölkədən üç 
tərəfdaşın olması şərtilə, ərizəçi təhsil müəssisəsi tərəfindən 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan digər ali təhsil 
müəssisələri və maraqlı tərəflərlə birgə yaradılmış şəbəkə 
vasitəsilə əməkdaşlığı gücləndirmək, məlumat toplamaq, 
təcrübə bölüşmək, biliklər qazanmaq və yüksək səviyyəli 
tədqiqatların nəticələrini təşviq etmək məqsədi daşıyan 
fəaliyyət. Maksimum qrant məbləği üç il üçün 300 000 
avrodur. 

• “Jean Monnet” Layihələri: Müxtəlif hədəf qruplar, 
 o cümlədən ibtidai və orta təhsil müəssisələri arasında  
biliklərin ötürülməsinin və müzakirələrin təşviqinin müxtəlif 
aspektləri və metodlarının tədqiqinə yönələn fəaliyyətlər. 
Fəaliyyətlərə konfranslar, təlim, kurrikulumların 
hazırlanması, məsafədən təhsil və s. daxil ola bilər. 
Maksimum qrant məbləği 12-24 ay üçün 60 min avrodur. 

 

Nümunə: JEAN MONNET 

“Moldovanın Avropalaşdırılmasının 
dərinləşdirilməsinə təkan verilməsi” - 
Moldovanın Kişinyov şəhərində 
mənzillənən Etnik və Regional 
Tədqiqatlar Assosiasiyası tərəfindən 
həyata keçirilən, “Jean Monnet” 
proqramı çərçivəsində maliyyələşən 
18 aylıq layihə idi. Bu layihənin 
məqsədi Moldovada Avropa İttifaqının 
ticarət siyasəti barədə bilikləri 
artırmaq, Moldovalı gənclərin Aİ 
təşəbbüslərində iştirakını artırmaq və 
ümumilikdə Moldova vətəndaşlarının 
onlara təsir edən Avropa 
siyasətlərinə marağını artırmaq üçün 
onları daha yaxşı cəlb etmək idi.  
Buna nail olmaq üçün, bu mövzular 
üzrə kommunikasiyanı və bilikləri 
daha da yaxşılaşdırmaq, bununla 
kənd yerlərindən olan gənclər, 
müəllimlər, elmi işçilər və siyasətçilər 
arasında dialoq üçün platforma 
yaratmaq məqsədilə bir sıra çoxtərəfli 
tədbirlər keçirilib. 
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3. Assosiasiyalara dəstək 

• Avrointeqrasiya prosesinin tədqiqinə töhfə vermək və  
bu sahədə regional və ya milli elmi və maddi resursları 
tanıtmaq məqsədilə Aİ ilə bağlı məsələlərin tədqiqi üzrə 
ixtisaslaşmış professor və tədqiqatçıların assosiasiyalarına 
dəstək.   Fəaliyyətlərə illik görüşlər, xəbər bülletenləri, 
tədbirlər, KİV-lə əlaqə və s. daxil ola bilər. Maksimum qrant 
məbləği üç il üçün 50 min avrodur. 
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İdarəetmə 
 “Jean Monnet” proqramı çərçivəsində bütün fəaliyyətlər birbaşa 
Brüsseldə yerləşən Təhsil, Audiovizual Vəsaitlər və Mədəniyyət 
üzrə İcraçı Agentlik (EACEA) tərəfindən idarə olunur. 

Seçim proseduru 
“Jean Monnet” layihələri  hər il açıq müsabiqə (Təkliflərin 
qəbulu) əsasında seçilir. EACEA seçim prosesini həyata keçirir 
və daha sonra uğurlu nəticə göstərən ərizəçi ilə (qrantalan) 
qrant müqaviləsi imzalayır. Ərizəçilər ekspert qiymətləndirməsi 
sistemi ilə qiymətləndirilir. Akademik icmadan olan müstəqil 
ekspertlər dərc olunmuş meyarlar əsasında hər bir ərizənin 
keyfiyyətini qiymətləndirir. 

Maliyyələşdirmə 
“Jean Monnet” proqramına daxil olan fəaliyyətlər üzrə 
maliyyələşdirmə qaydaları və məbləğləri müxtəlifdir. Ətraflı 
məlumat üçün aşağıdakı veb səhifələrə baxın: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

 
 

 

Dünyanın müxtəlif yerlərindəki ali təhsil müəssisələri “Jean Monnet” proqramına müraciət edə 
bilərlər. “Jean Monnet” assosiasiyaları, şəbəkələri və layihələri üçün Avropaya inteqrasiya sahəsində 
fəal olan təşkilatlar müraciət edə bilərlər. 

 
Son müraciət tarixləri ilə bağlı təfərrüatlar və məlumatlar üçün “Təkliflərin qəbulu” elanına 
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en) və ya Proqram üzrə Təlimata 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.) nəzər sala bilərsiniz. 
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Necə müraciət etməli (Təfərrüatlar və məlumat üçün...) 
 

Dünyanın müxtəlif yerlərindən olan ərizəçilər qrant ərizələrini  “Təkliflərin qəbulu” elanında 
göstərilən son tarixə qədər Brüsseldə yerləşən Təhsil, Audiovizual Vəsaitlər və Mədəniyyət üzrə 
İcraçı Agentliyə (EACEA) göndərməlidir. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


 
 

Digər ali təhsil imkanları: bilik 
alyansları, sahəvi bacarıq alyansları 
və strateji tərəfdaşlıqlar 
Erasmus+ proqramının digər üç komponenti Tərəfdaş Ölkələrdən olan ATM-lərin iştirakı 
üçün açıqdır. Bu üç komponentdə Tərəfdaş Ölkələrdən olan ATM-lər maliyyələşmə əldə 
etmək üçün layihəyə müəyyən əlavə dəyər qazandırmalıdır. 

 

 

Məqsədlər 
Bilik alyansları, sahəvi bacarıq alyansları və strateji tərəfdaşlıqlar - 
birgə tədbirləri hazırlayan və icra edən, tərəfdaşlar arasında 
təcrübə mübadilələrini təşviq edən təşkilatlar arasında transmilli 
əməkdaşlıq təşəbbüsləridir. Bilik alyansları universitet-biznes 
əməkdaşlığına, sahəvi bacarıq alyansları peşə təhsili və təliminə və 
konkret iqtisadi sahələrdə bacarıqlarla bağlı tələblərə yönəlir. 
Strateji tərəfdaşlıqlar ömür boyu öyrənmə nöqteyi-nəzərindən 
bütün təhsil spektrini, o cümlədən məktəb təhsili, peşə təhsili, ali 
təhsil və böyüklərin təhsilini əhatə edə bilər. 
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Bu fəaliyyətlərə geniş çeşidli tədbirlər, o cümlədən sahibkarlıq 
müəssisələri ilə əməkdaşlıq etməklə çoxsahəli bacarıqların 
öyrənilməsi proqramlarının hazırlanması, hər hansı sahədə 
sahibkarlığın əsaslarının öyrənilməsi və kurrikuluma daxil 
edilən əsas təhsil sahəsi çərçivəsində digər fəaliyyətlər daxildir. 
Buraya, həmçinin, kurrikulumların layihəsinə bacarıqların və 
peşə təcrübələrinin inteqrasiyasını, əldə olunmuş bilik, bacarıq 
və kompetensiyaların tanınmasını və təsdiqlənməsini 
dəstəkləyən fəaliyyətlər, eləcə də fəal vətəndaşlıq və 
sahibkarlığı stimullaşdıran sahibkarlıq düşüncə tərzinin və 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönələn transmilli 
təşəbbüslər daxildir. 

Struktur 
Üç komponentin hansının seçilməsindən asılı olaraq, 
konsorsium müəyyən sayda və müəyyən növ təşkilatları bir 
araya gətirməlidir. Buraya məsələn, ali təhsil müəssisələri, peşə 
təhsili institutları/məktəblər, peşə təhsili müəssisələri, 
dövlət/özəl qurumlar, kiçik, orta və iri ölçülü sahibkarlıq 
müəssisələri (o cümlədən sosial müəssisələr), elmi tədqiqat 
institutları, təlim mərkəzləri və s. daxildir. Hər bir komponentin 
xüsusi tələbləri ilə bağlı bütün məlumatlar Erasmus+ Proqramı 
üzrə Təlimatda təqdim olunur. 

Maliyyələşdirmə 
Erasmus+ proqramı çərçivəsində bilik alyansları, sahəvi bacarıq 
alyansları və strateji tərəfdaşlıqlara göstərilən maliyyə dəstəyi 
əsasən vahid xərclər əsasında hesablanan ilkin büdcəyə 
əsaslanır. 

 

 

göndərməlidir. Strateji tərəfdaşlıqlar üçün maliyyələşmə əldə etmək üçün, ərizələr müvafiq Milli 
Agentliklərə yönləndirilməlidir.  Müraciət üçün müvafiq son tarixlər “Təkliflərin qəbulu” elanında dərc 
olunur. Tərəfdaş Ölkədən olan təşkilat kimi, siz birbaşa müraciət edə bilməzsiniz.  Siz layihədə tərəfdaş 
kimi cəlb oluna bilərsiniz.    Buna görə də, ixtisaslaşdığınız sahədə Avropa təşkilatları ilə, məsələn, ali 
təhsil müəssisələri, kiçik, orta və ya iri ölçülü sahibkarlıq müəssisələri, peşə təhsili müəssisələri, elmi 
tədqiqat institutları və ya təhsil, təlim və gənclər sahəsində fəal olan təşkilatlarla əlaqələr qurmalı və 
gücləndirməlisiniz. 

Son müraciət tarixləri ilə bağlı təfərrüatlar və məlumatlar üçün “Təkliflərin qəbulu” elanına 
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en) və ya Proqram üzrə Təlimata 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.) nəzər sala bilərsiniz. 

 

 

Necə müraciət etməli (Təfərrüatlar və məlumat üçün...) 
 

Bilik alyansları və sahəvi bacarıq alyansları üçün maliyyələşmə əldə etmək üçün, Proqram 
Ölkələrindən olan təşkilatlar ərizələri Brüsseldə yerləşən Təhsil, Audiovizual vəsaitlər və Mədəniyyət 

 İ    
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Tərəfdaş ölkələrin ali təhsil 
müəssisələri: Erasmus+ 
Proqramının hansı fəaliyyətlərində 
kimlər iştirak edə bilər? 

 
Qonşu ölkələr 
(Regionlar 
1, 2, 3) 

Rusiya 
Federasiya
sı (Region 
4) 

Asiya və 
Mərkəzi Asiya 
Latın Amerika, 
Cənubi Afrika 
(Regionlar 6, 
7, 8, 9, 10) 
  

Afrika, Karib 
və Sakit 
okean 
hövzəsi  
(Region 11) 

Sənayeləşmiş 
ölkələr: ABŞ, 
Kanada, Asiya-
Sakit Oekan 
hövzəsi (Region 
13) 

Sənayeləşmiş 
ölkələr: 
Körfəz 
(Region 12) 

Andorra, 
Monako, San 
Marino, Vatikan 
şəhər-dövləti, 
İsveçrə (Region 
5) 

Erasmus Mundus 
Birgə 
Magistratura 
Təhsili (yalnız 
tərəfdaş kimi) 

 
BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ 

 
Tələbələr üçün 
kredit mobilliyi və 
əməkdaşların 
mobilliyi (yalnız 
tərəfdaş kimi) 

 
BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ XEYR XEYR 

Ali Təhsil sahəsində 
potensialın 
gücləndirilməsi 
(Tərəfdaş və ya 
ərizəçi kimi) 

 
BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ XEYR XEYR XEYR  

Jean Monnet 
(tərəfdaş və 
ya ərizəçi 
kimi) 

 
BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ 

 
Təhsil sahəsində 
bilik alyansları, 
sahəvi bacarıq 
alyansları, 
strateji 
tərəfdaşlıqlar 
(tərəfdaş kimi) 

 
BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ BƏLİ 

 
 

Rusiyadan olan təhsil müəssisələri yalnız regional xarakterli potensialın gücləndirilməsi layihələrində tərəfdaş kimi iştirak edə 
bilərlər. Rusiyadan olan təhsil müəssisələrinin uyğunluğunu yoxlamaq üçün hər il üzrə “Təkliflərin qəbulu” elanına nəzər salın. 
8-ci Regiondan (Latın Amerikası) olan tərəfdaşların cəlb olunduğu layihələrdə həmin regiondan olan ən azı iki uyğun Tərəfdaş 
Ölkə olmalıdır. 
İştirak yalnız Tərəfdaş Ölkədən olan müəssisə əhəmiyyətli dərəcədə əlavə dəyər qatırsa, mümkündür. Əgər bu şərtə cavab 
verilməzsə, ərizə seçim zamanı nəzərdən keçirilmir. 
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Fərdlərin proqramda iştirakı: 
Tərəfdaş Ölkələrdən olan 
fərdlər üçün təqaüdlər 



 
 

Fərdi təqaüd  
imkanları 
Təqaüdlər və qrantlar aşağıdakı kateqoriyalara daxil olan şəxslərə 
verilir: 

Tələbələr 
 

Tam təqaüdlü magistratura təhsili almaq istərdinizmi? 

• Siz Erasmus+ Proqramı çərçivəsində seçilmiş, Avropada 
yerləşən və ya yerləşməyən ali təhsil müəssisələrindən 
ibarət konsorsiumun həyata keçirdiyi Erasmus Mundus 
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 iştirak, nəqliyyat, 
yaşayış və sığorta xərclərini əhatə edir. Təqaüd məbləğləri 
barədə təfərrüatlar üçün 11-ci səhifəyə nəzər salın. 

 

 

Magistr proqramı təqdim edən konsorsiuma birbaşa müraciət 
etməlisiniz. Bu konsorsium  dünyanın hər yerindən olan namizədlərə 
açıq olan təqaüd yerləri üçün rəqabətli seçim proseduru həyata 
keçirir.  Əksər konsorsiumlar növbəti tədris ilində başlayan 
proqramlar üçün öz müraciət prosedurlarını cari təqvim ilinin 
dördüncü rübündə açıq elan edirlər. 

 

Avropada qısamüddətli təhsil almaq və bu təhsilin 
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 bir hissəsini (Bakalavr, Magistr və ya 
Doktorantura pilləsində) tərəfdaş ali təhsil müəssisəsində davam 
etdirmək məqsədilə 3 aydan (və ya akdemik müddət/trimesr) 12 aya 
qədər təhsil müddəti üçün qrant almaq üçün müraciət edə bilərsiniz.  
Siz öz təhsilinizi, hüquq və öhdəliklərinizi əks etdirən fərdi Təhsil 
Müqaviləsi imzalayacaqsınız.  Sizin qəbul edən təhsil müəssisəsində 
akademik fəaliyyətləriniz tam tanınacaq və öz təhsil müəssisənizə 
qayıtdıqdan sonra diplom almaq üçün nəzərə alınacaq. 2018-ci ildən 
başlayaraq, müqavilələrlə həmçinin təcrübələr üçün qrantlar verilə 
bilər. 

 
Necə müraciət etməli 

 
Magistr proqramlarının tam siyahısı ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz: 
http://europa.eu/!RN87Kc 
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• Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən qrantlar xaricdə keçirilən mobillik 
müddətinin səbəb olduğu əlavə xərclərin qarşılanmasına imkan 
verir və Avropaya səyahət xərclərini və xaricdə keçirilən müddət 
ərzində yaşayış xərclərini qarşılamağa kömək edir. Təqaüd 
məbləğləri barədə təfərrüatlar üçün 11-ci səhifəyə nəzər salın. 

 

 

 
Əməkdaşlar 

• Çalışdığınız ali təhsil müəssisəsi Erasmus+ proqramı 
çərçivəsində Avropadan olan tərəfdaşlarla əməkdaşlıq 
sazişinə malik ola bilər. Belə olduğu halda, siz tərəfdaş təhsil 
müəssisəsində tədris etmək və ya peşəkar inkişaf 
məqsədləri üçün təlim keçmək məqsədilə 5 gündən 2 aya 
qədər müddət üçün qrant almaq üçün müraciət edə 
bilərsiniz. Tədris fəaliyyətinə həftəlik (yaxud ölkədə qalmaq 
müddəti bir həftədən qısadırsa, bütün ölkədə qalma 
müddəti) ən azı 8 dərs saatı daxil olmalıdır. Xaricdə keçirilən 
müddət tədris və təlim fəaliyyətlərini birgə əhatə edə bilər. 

 

 

• Universitetlərin akademik heyəti həm də  davam etməkdə 
olan hər hansı Erasmus Mundus Birgə Magistr 
Proqramlarında qonaq mühazirəçi kimi iştirak etmək 
məqsədilə qrant üçün müraciət edə bilərlər. 

 
Necə müraciət etməli 

 
Birgə proqramı həyata keçirən konsorsiuma birbaşa müraciət edin. 
Konsorsium dünyanın hər yerindən olan akademik heyət üçün açıq 
olan rəqabətli seçim prosedurunu həyata keçirir: 
http://europa.eu/!RN87Kc 

 

Necə müraciət etməli 
 

Daha ətraflı məlumat üçün müəssisənizin beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsi ilə əlaqə saxlayın. 

 
Necə müraciət etməli 

 
Əlavə məlumat üçün təhsil aldığınız müəssisənin beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinə müraciət edin. 
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Daha ətraflı məlumatlar üçün faydalı keçidlər 
Erasmus+ proqramı barədə ümumi məlumat 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
Erasmus+ proqramı üzrə Təlimat 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme- guide_en.pdf 
Erasmus+ proqramı çərçivəsində ali təhsil müəssisələri üçün maliyyələşmə imkanları 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
Erasmus+ proqramı çərçivəsində tələbələr üçün maliyyələşmə imkanları 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm 
Fərdlər üçün ingilis, fransız, ispan, portuqal, rus, ərəb və çin dillərində qısa məlumat 
http://bookshop.europa.eu/en/come-to-study-or-teach-in-europe-pbNC0313339/ 
Ali təhsil müəssisələri üçün üçün ingilis, fransız, ispan, portuqal, rus, ərəb və çin dillərində 
qısa məlumat  
http://bookshop.europa.eu/en/work-together-with-european-higher-education-institutions- pbNC0213245/ 
Erasmus+ proqramının beynəlxalq aspekti barədə öyrədici elektron vəsait: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/introduction-international-dimension-erasmus- plus_en 
Erasmus+ Layihə Nəticələri Platformasında hər hansı Erasmus+ layihəsi barədə məlumatlar əldə edə bilərsiniz: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects 
Tərəfdaş Ölkələrdəki Milli Erasmus+ Ofisləri  
Milli Erasmus+ Ofisləri Aİ xaricində - Cənubi Aralıq hövzəsi, Qərbi Balkan, Şərqi Avropa, Rusiya Federasiyası və Mərkəzi 
Asiyada yerləşən 27 Tərəfdaş Ölkədə Erasmus+ Proqramının ali təhsil aspektlərinin beynəlxalq komponentinin yerli 
idarəetməsinə cavabdehdir. Milli Erasmus+ Ofislərinin siyahısı ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en 
Proqram Ölkələrində yerləşən Milli Agentliklərdə Beynəlxalq Əlaqələndirici Mərkəzlər 
Proqram Ölkələrindən olan iştirakçılara Erasmus+ Proqramının ali təhsil aspektlərinin beynəlxalq komponenti barədə 
məlumat vermək üçün Milli Agentliklərdə beynəlxalq əlaqələndirici mərkəzlər yaradılılb. Beynəlxalq əlaqələndirici 
mərkəzlərin siyahısı ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact- points_en 
Avropa İttifaqının dünyanın müxtəlif ölkələrindəki nümayəndəlikləri 
www.eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm 
Erasmus Mundus Tələbə və Məzunları Assosiasiyası (EMA) 
Erasmus Mundus Tələbə və Məzunları Assosiasiyasının fərdi üzvləri və regional/ölkə nümayəndələri sizə Avropada 
təhsil imkanları və təcrübələri barədə geniş informasiya təqdim edə bilər. 
www.em-a.eu 
Erasmus+ Tələbə və Məzunları Assosiasiyası (ESAA) 
ESAA sizə beynəlxalq təhsil imkanları və təcrübəsi ilə bağlı məlumatlar və praktiki tövsiyələr verə bilər. 
www.esaa-eu.org/about 
“Mariya Skłodovska-Küri Fəaliyyətləri” proqramı  
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
Facebook Marie Skłodowska-Curie Actions 
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions 
Facebook Erasmus+ 
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 
Twitter Erasmus+ 
#EUErasmusPlus 
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