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JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIKLARI 

JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIĞI NEDİR?  

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı üniversite akademisyenleri veya kıdemli öğretim üyeleri için Avrupa Birliği çalışmaları 

konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca bir akademisyen Kürsü Başkanlığını elinde tutmalı ve 

akademik yıl başına en az 90 öğretme saati boyunca ders vermelidir. Grup dersleri, seminerler, her bir öğrenci ile bir 

öğretmenin ilgilendiği dersler kapsamında doğrudan iletişim saatlerini dâhil etmek için öğretme saatleri alınmaktadır. 

Bunlar yukarıda belirtilenlerden herhangi bir tanesini uzaktan eğitim formatında içerebilirler ancak bireysel öğretim 

ve/veya denetim içermezler. Eğer Yükseköğretim Kurumu bir Jean Monnet Mükemmellik Merkezi kurmuşsa, Jean 

Monnet Kürsü Başkanlığı Merkezin akademik sorumluluğunu üstlenmelidir. 

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR? 

Bir Jean Monnet Kürsü Başkanlığı aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını yürütebilir: 

 Bir yükseköğretim kurumunun resmi müfredatında yerleşik olan Avrupa Birliği çalışmalarını derinleştirmek 

 Öğretmen eğitimi ve zorunlu eğitim gibi diğer eğitim seviyeleri de dâhil, AB konularındaki araştırmaları yürütmek, 

izlemek ve gözetmek 

 İşgücü piyasasında artan talep yaşanan alanlarda geleceğin profesyonellerine Avrupa Birliği konularında 

derinlemesine eğitim vermek  

 Genç nesil öğretmen ve araştırmacıları Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili alanlarda cesaretlendirmek, bunlara tavsiye 

vermek ve akıl hocalığı yapmak 

JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIĞINA KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, hibe sözleşmesini imzalayan Yükseköğretim Kurumunun ayrılmaz bir parçasıdır.  

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları kurumlarının akademik faaliyetlerine kayıtlıdır. Yükseköğretim kurumlarından Jean 

Monnet Kürsü Başkanlığını elinde tutanları öğretme, araştırma ve düşünme faaliyetlerinde desteklemeleri ve böylece 

mümkün olan en yüksek sayıda müfredatın derslerden faydalanmasına izin vermeleri istenmektedir; geliştirilen öğretme 

faaliyetlerini tanımaları gerekecektir. 

Yükseköğretim kurumları başvuruları konusunda nihai sorumluluğa sahiptir. İhtiyaç doğması halinde kürsü başkanını 

değiştirmek de dâhil, tüm proje süresince bir Jean Monnet Kürsü Başkanlığının faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. 

Eğer başlangıçtaki Kürsü Başkanı Yükseköğretim Kurumundan ayrılırsa, kurum onun yerine Avrupa Birliği araştırmaları 

konusunda aynı uzmanlık seviyesine sahip kendi öğretim personelinden başka bir üyeyi getirmelidir. Başlangıçtaki Kürsü 

Başkanının yerine yenisinin getirilmesi, atanan kişinin akademik profilini doğrulayan Yürütme Ajansına yazılı talep 

sunulmasını gerektirmektedir. 

İstisnai olarak, Yükseköğretim Kurumları seçkin uzmanların ve/veya tanınan kişiliklerin resmi müfredata dâhil edilmeleri 

için başvuruda bulunabilir.   

JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIĞINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ÖLÇÜTLER 
NELERDİR?  
Bir Jean Monnet Kürsü Başkanlığının Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda 
listelenmiştir: 
 
UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 
 

Kimler başvurabilir? 

Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olan bir Yükseköğretim Kurumu. Bir Program 

Ülkesinde yerleşik Yükseköğretim Kurumları geçerli bir Yükseköğretim Erasmus 

Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak Ülkelerden katılan Yükseköğretim Kurumları 

için ECHE aranmamaktadır. 

Bireyler doğrudan hibe için başvuramaz. 

Jean Monnet Kürsü 

Başkanlarının profili 

Jean Monnet Kürsü Başkanları profesör/kıdemli öğretim üyesi statüsüne sahip olmalıdır. 

Hibe için başvuru sahibi bir Yükseköğretim Kurumunda “ziyaretçi profesör” olamazlar. 
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Projenin süresi 

Üç yıl. Jean Monnet Merkezleri, Kürsüleri ve Modülleri için üç yıllık sözleşmesi olanlar 

(2011’den bu yana verilmektedir), aynı tür Eylem için yeni bir başvuru sunmadan evvel bir 

önceki sözleşmenin bitimini müteakip bir akademik yıl sona erene kadar beklemelidir. 

Teklif farklı bir Eylem türüne yönelikle, örneğin eski bir Kürsü Başkanı Modül için 

başvuruyorsa, bu zorunlu ara uygulanmaz. Ayrıca, devam eden bir Modülün sahibi, içeriği 

farklı olması halinde yeni bir Modül için başvurabilir.   

Faaliyetin süresi 

Jean Monnet Kürsü Başkanları başvuru sahibi Yükseköğretim Kurumunda Avrupa Birliği 

çalışmaları alanında akademik yıl başına en az 90 saat ders vermelidir (birbirini takip eden 

3 yıl boyunca). 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Brüksel’de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına. 

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Aynı yılın 1 Eylülünde başlayan projeler için başvuru sahipleri hibe başvurularını en geç 26 

Mart 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar sunmalıdır. 

Nasıl başvurulmalıdır? Nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili detaylar için lütfen bu Rehberin C Bölümüne bakınız. 

 

Başvuru sahibi kurum/kuruluş eleme ve seçim ölçütleri açısından da değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen 
bu Rehberin C Bölümünü inceleyiniz. 
 

HİBE ÖLÇÜTLERİ 
 

Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 
 

Projenin uygunluğu  

(Azami 25 puan) 

  Teklifin aşağıdaki unsurlar ile uygunluğu: 

- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (“Jean Monnet Eylemlerinin Amaçları 

Nelerdir” bölümüne bakınız) 

- Katılımcı kurum/kuruluşların ve ilgili akademisyenlerin ihtiyaçları ve 

hedefleri 

 Teklif ne ölçüde: 

- Avrupa Birliği çalışmalarının belirli bir alanında mükemmel bir profile 

sahip bir akademisyenin lehine sunulmakta 

- Yeni öğretme ve araştırmaların gelişmesini teşvik etmeye uygun veya 

faaliyetleri tartışmakta 

- Yeni metodolojilerin, araçların ve teknolojilerin kullanımını içermekte 

- Akademik katma değere sahip olduğuna dair kanıt sunmakta 

- Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluştaki Avrupa 

çalışmalarını teşvik etmekte  

- Gerek Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluşun içinde 

ve gerek ulusal seviyede bu çalışma alanında daha fazla görünürlük 

sağlamakta 

  Teklifin Eylemin öncelikli hedef kitleleri ile uygunluğu: 

- Jean Monnet Eyleminin kapsamına girmeyen ülkelerde yerleşik 

kurum/kuruluşlar 

- Henüz Jean Monnet fonu almamış kurum/kuruluşlar veya 

akademisyenler  

- Avrupa boyutlarına az müdahil olmuş, ancak bunlardan giderek daha 

fazla etkilenen çalışmalardaki AB ile ilgili belirli konular 

Proje tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi 

(Azami 25 puan) 

 Hazırlık, uygulama, değerlendirme, izleme ve yaygınlaştırma ile ilgili uygun 

aşamalar da dâhil, çalışma programının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi  

 Proje hedefleri, faaliyetler ve teklif edilen bütçe arasında tutarlılık 

 Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi 
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Proje ekibinin kalitesi 

(Azami 25 puan) 

 Teklif ne ölçüde Avrupa Birliği araştırmalarının belirli alanlarında mükemmel 

bir profile ve yeterliliklere sahip olan ve bu özelliklerini üst düzeydeki 

faaliyetlere dair kanıtlar ile belgeleyen kilit akademik personel içermektedir 

 Proje tarafından yürütülen faaliyetlere katılan kilit akademik personelin 

profil ve uzmanlığının uygunluğu 

Etki ve yaygınlaştırma 

(Azami 25 puan) 

  Öğretme faaliyetlerinin çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin 

kalitesi 

  Projenin aşağıdakiler üzerindeki potansiyel etkisi: 

- Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan kurum/kuruluş üzerinde 

- Jean Monnet Eyleminden faydalanan öğrenciler ve öğreniciler üzerinde 

- Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde ilgili diğer 

kurum/kuruluş ve bireyler üzerinde 

 Faaliyetlerin çıktılarını Jean Monnet Eylemine ev sahipliği yapan 

kurum/kuruluşun içinde ve dışında yaygınlaştırmaya yönelik tedbirlerin 

uygunluğu ve kalitesi 

 İlgili olması halinde,  üretilen malzemelerin, belgelerin ve yayınların nasıl 

ücretsiz sunulacağı ve orantısız kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar 

aracılığıyla nasıl tanıtılacağı hususlarının teklifte ne ölçüde açıklandığı  

 

Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için, teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, yukarıda belirtilen ölçüt 

kategorilerinin her birinde en az 13 puan almaları gerekmektedir.  

JEAN MONNET KÜRSÜ BAŞKANLIĞI HAKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

 
YAYGINLAŞTIRMA VE ETKİ  

Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, organize edilen öğretme ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını doğrudan ilgili olan 

paydaşların ötesine yaygınlaştırmalı ve bunları kullanmalıdır. Bu husus etkiyi kayda değer ölçüde artıracak ve sistemik 

bir değişime katkı sağlayacaktır.  

Etkilerini artırmak adına, Açık Eğitim Kaynaklarının yaratılıp sunulmasını yaygınlaştırma faaliyetlerine dâhil etmeleri ve 

teknolojik ilerlemeye cevap vermek için açık eğitim faaliyetlerini devreye sokmaları gerekmektedir. Bu husus daha esnek 

ve yaratıcı öğrenme yollarına ivme kazandıracak ve önemli ölçüde artan sayıda öğrenciye, uzmana, politika yapıcıya ve 

diğer ilgili gruplara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Jean Monnet Kürsü Başkanlıklarından Jean Monnet programı ile ilgili tüm bilgilerin yer alacağı Erasmus+ özel online 

aracı ile ilgili kendi bölümlerini güncellemeleri istenecektir. Başkanlıklar ilgili mevcut platform ve araçları (başka bir 

deyişle Jean Monnet dizini, gerçek Jean Monnet topluluğu) kullanmak konusunda güçlü bir şekilde cesaretlendirilecektir. 

Erasmus+’nın genel BT araçlarının bir parçası olarak, bu fonksiyonlar kurum/kuruluşlar ve bunların Jean Monnet dersleri 

hakkında daha geniş bir kamuoyunun bilgilendirilmesine izin verecektir. Hibe sahiplerinden çalışmalarının sonuçları 

uyarınca kendi bölümlerini düzenli olarak güncellemeleri istenecektir. 

Jean Monnet Kürsüleri şu işlevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

 Hibe dönemi süresince Üniversite Basınında en az bir kitap yayınlamak. Hibe, yayın maliyetini ve ihtiyaç olması 

halinde, tercüme maliyetinin bir kısmını karşılayacaktır;  

 Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede yaygınlaştırma ve bilgilendirme etkinliklerine katılmak; 

 Yerel, bölgesel ve ulusal seviyede politika yapıcılar, organize sivil toplum ve okullar ile etkinlikler (konferanslar, 

seminerler, çalıştaylar, …) düzenlemek; 

 Genel kamuoyu ve sivil toplum temsilcileri için adapte edilmiş ve uyarlanmış seminerler veya konferanslar organize 

etmek suretiyle faaliyetlerinin sonuçlarını yaygınlaştırmak;  

 Diğer Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları, Modül koordinatörleri, Mükemmellik Merkezleri ve desteklenen 
Kurum/kuruluşlar ile ağ kurmak 

 Açık Eğitim Kaynaklarını uygulamak, faaliyetleri ve beklenen çıktıları ile ilgili özetler, içerikler ve programlar 
yayınlamak. 
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?  

Verilebilecek azami hibe 50 000 AVRO’dur ve bir Jean Monnet Kürsüsünün toplam maliyetinin en fazla %75’ini 

kapsayabilir. 

Jean Monnet Faaliyetleri kapsamında verilen hibelerde, birim maliyet ölçekleri ile sabit oranlı finansmanın  

kombinasyonuna dayanan bir sistem uygulanmaktadır. Bu sistem, saat başına hesaplanmış ulusal öğretme 

maliyetine dayanmaktadır. Aşağıdaki yöntem uygulanmaktadır: 

 Öğretme Maliyetleri (birim maliyet ölçeği): saat başına hesaplanan ulusal öğretme maliyeti D.1, bir Jean 

Monnet Kürsüsü için gerekli saat sayısı (asgari) ile çarpılmaktadır (270 saat); 

 İlave Maliyetler (sabit oranlı finansman): yukarıda belirtilen maliyet değerinin üzerine Jean Monnet Kürsüsü için 

%10’luk bir “ek teminat” yüzdesi eklenmektedir. Bu ek teminat yüzdesi personel maliyet, seyahat ve harcırah 

giderleri, yaygınlaştırma maliyeti, öğretme malzemesi ile ilgili maliyet ve dolaylı maliyet vb. dikkate almaktadır. 

Nihai hibeyi elde etmek için hesaplanan toplam hibeye azami %75 AB fonu uygulanmakta ve Jean Monnet Modülü 

için azami tavan hibe tutarı dikkate alınmaktadır (50.000 AVRO) 

Jean Monnet Kürsüleri için uygulanan kesin tutarlar Rehberin bu Bölümünde Jean Monnet bölümünün sonunda 

“Jean Monnet birim maliyeti” başlığı altında bulunabilir.


