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ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ 

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: 

 Yükseköğretim Kurumlarında kalite iyileşmelerini, yeniliği, mükemmelliği ve uluslararasılaşmayı teşvik 

etmek; 

 Dünya çapındaki en iyi Yüksek Lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak  Avrupa Yükseköğretim 

Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak ve yükseköğretim alanında AB dış eylemini desteklemek; 

 Yüksek Lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini ve becerilerini ve özellikle işverenlerin artan ilgisiyle  işgücü 

piyasasına uyumluluklarını iyileştirmek  

Bu açıdan, Ortak Yüksek Lisans Derecesinin,  belirtilen politikalarla ilgili karşılaştırmalı değerlendirmeler de dâhil 

olmak üzere, Avrupa 2020 Stratejisinin ve Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Stratejik Çerçevesi 2020’nin (ET2020) 

hedeflerine katkı sağlaması  Ortak Yüksek Lisans Derecesi, EHEA’nın çekiciliğini dünya çapında artırmak ve Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları tarafından sunulan ortak eğitim programlarının mükemmelliğini ve yüksek seviyesini ortaya 

koymak konusunda Erasmus Mundus Yüksek Lisans Dersleri (EMMC) ile başlatılan başarılı deneyimi devam ettirip 

güçlendirecektir. 

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİ NEDİR? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi ,uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre, ortak programın 

kapsadığı eğitim alan(lar)ına/mesleki alan(lar) a özgü uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı 

ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 AKTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır. 

Bir Program Ülkesinde yerleşik olan tüm katılımcı Yükseköğretim Kurumları Yüksek Lisans derecesini veren 

kurum/kuruluşlar olmalıdır ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi bunlara denk dereceler -Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin 

araştırma programının tamamını kapsayan-  söz konusu Yükseköğretim Kurumlarının yerleşik olduğu ülkelerde yetkili 

ulusal makamlar tarafından tam tanınmalıdır. Ortak Yüksek Lisans programının başarılı şekilde tamamlanması ya 

ortak bir derecenin (başka bir deyişle farklı Program Ülkelerinden en az iki yükseköğretim kurumu adına düzenlenmiş 

ve bu ülkelerde tam tanınan tek bir diploma) ya da çoklu derecenin (başka bir deyişle farklı Program Ülkelerinden iki 

yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmiş ve bu ülkelerde tam tanınan en az iki diploma) verilmesi sonucunu 

doğurmalıdır. Derece veren bu çekirdek Yükseköğretim Kurumlarının yanı sıra, Ortak Ülkelerden diğer ortak 

Yükseköğretim Kurumları konsorsiyumu ortak ya da çoklu derecelerin verilmesine katılabilir. 

 

Bu husus, başvuru aşamasında Ortak Yüksek Lisans Derecesi tekliflerinin seçilmelerinin hemen ardından dünya 

çapında tanıtılmaya ve yürütülmeye hazır olan, tam gelişmiş ortak eğitim programları sunacakları anlamına 

gelmektedir. Bunun bir diğer anlamı da yalnızca en iyi teklifleri desteklemek amacıyla Ortak Yüksek Lisans Derecesi 

seçim sürecinde seçici olunacağıdır. 

Bunun karşılığında, seçilen Ortak Yüksek Lisans Derecesi yüksek seviyeli hibe tahsisinin yanı sıra, dünya çapında 

görünürlüklerini artırmalarına ve sürdürülebilirlik beklentilerini güçlendirmelerine olanak sağlayacak uzun vadeli 

destek alacaktır. Bu uzun vadeli destek; 4 veya 5 yıl süren ve birbirini takip eden üç öğrenci alımını kapsayan ilk hibe 

tahsis döneminden oluşacaktır. Fonlamanın üçüncü yılının başlangıcında Ortak Yüksek Lisans Derecesine mevcut 

performanslarını, devam eden mükemmelliklerini ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik beklentilerini doğrulamayı 

amaçlayan bir Kalite Kontrolü’ne başvuru yapma imkanı sunulacaktır. Kalite Kontrolünü başarı ile geçen Ortak Yüksek 

Lisans Derecesine müşterek hibe tahsis ilkesine dayalı olarak 3 öğrenciye kadar alım yapmak için bir ek hibe tahsis 

dönemi sağlanacaktır.  

 

Aşağıda yer alan bölümler, yeni seçilmiş Ortak Yüksek Lisans Derecesinin kalitesi, seçimi ve hibe tahsis şartlarının 

yanı sıra, hali hazırda hibe tahsis edilen Ortak Yüksek Lisans Derecesinin “müşterek hibe tahsisi” ilkesi aracılığıyla 

fonlanması için uygulanabilir şartları açıklamaktadır.   

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR? 
Bu Eylem aşağıdaki faaliyetleri destekleyecektir: 
 
 Öğretme, eğitim alma ve/veya araştırma amacıyla davet edilen bilim adamlarının (misafir öğretim üyeleri) de 

katılımını içeren uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu aracılığıyla organize edilen, 60, 90 veya 
120 AKTS’ye tekabül eden bir Ortak Yüksek Lisans Programının sunulması; 

 Dünya çapında mükemmel öğrencilerin bu ortak yüksek lisans programlarından bir tanesine katılımı için bu 
öğrencilere burs verilmesi. 
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ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR? 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi programları uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve-yerine göre- 

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin uygulanmasına katkıda bulunan diğer türden kurum/kuruluşlar (işletmeler, kamu 

kurum/kuruluşları, araştırma kurum/kuruluşları vb.) tarafından verilmektedir. 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumunun oluşumu şu şekildedir:  

 Başvuru sahibi/koordinatör: Proje teklifini tüm ortaklar adına sunan Yükseköğretim Kurumu. Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi verildiğinde, başvuru sahibi/koordinatör temel AB hibe yararlanıcısı haline gelecek ve Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi konsorsiyumu adına çok yararlanıcılı bir hibe sözleşmesi imzalayacaktır. Koordinasyon rolü aşağıdaki 

görevleri kapsamaktadır: 

o Avrupa Komisyonu nezdinde katılımcı kurum/kuruluşlar grubu adına hareket eder ve bu kurum/kuruluşların 

temsilcisidir.  

o Projenin tamamının operasyonel, idari ve finansal açıdan düzgün uygulanması ile ilgili idari ve finansal ve yasal 

sorumluluğunu taşımaktadır 

o Diğer tüm proje ortakları ile işbirliği içerisinde Ortak Yüksek Lisans Derecesi'ni koordine etmektedir. 

 Tam ortaklar: Yerleşik oldukları ülkenin ilgili makamları tarafından tanınan ve derece veren Yükseköğretim 

Kurumları ile Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine aktif şekilde katkı 

sağlayan her türlü özel veya kamusal kurum/kuruluş. Her bir tam ortak bir vekâletname imzalamalı ve imza sahibi 

olarak projenin uygulanması esnasında koordinatörün kendisi adına ve hesabına hareket etmesi için ona yetki 

vermelidir. 

Ayrıca, Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim programı bağlı ortakların katılımından da faydalanabilir (opsiyonel). Bu 

kurum/kuruluşlar belirli görevlerin/faaliyetlerin uygulanmasına dolaylı olarak katkıda bulunmakta ve/veya Ortak 

Yüksek Lisans Derecesi’nin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Sözleşmeyi ilgilendiren 

yönetimsel konularda, “bağlı ortaklar” Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumunun bir parçası kabul 

edilmemektedir. Bu türden bir katkı örneğin bilgi ve beceri transferi, tamamlayıcı kurslar verilmesi veya geçici 

görevlendirme ya da yerleştirme imkanı sağlanması şeklinde olabilir. Sözleşmeden kaynaklanan yönetsel konularda 

bağlı ortaklıklar Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumunun bir parçası olarak kabul edilmemektedir. 

Sağlam kurumsal yerleşikliği ve desteklemeyi güvence altına almak adına, ilk Ortak Yüksek Lisans Derecesi 

öğrencilerinin kaydı yapılmadan önce Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna katılan tüm kurum/kuruluşların 

gerekli kurumsal taahhüdü sağlanmalıdır.  Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyum Anlaşması (bakınız Yürütme 

Ajansının internet sitesinde yer alan kılavuzlar ve modeller) bu amaçla kilit bir araç olacak ve ilk burs başvuru ve 

seçim prosedürünün başlatılması öncesinde tüm ortak kurum/kuruluşlar tarafından imzalanması gerekecektir.  Ortak 

Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyum Anlaşmasının Ortak Yüksek Lisans Derecesi ’nin uygulanması ve Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi burslarının yönetimine ilişkin tüm akademik, operasyonel, idari ve finansal boyutları mümkün 

olduğunca eksiksiz şekilde kapsaması gerekecektir.  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna katılımlarının bir ön şartı olarak, Program Ülkelerinin tüm 

Yükseköğretim Kurumları geçerli bir Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak 

Ülkelerden gelen Yükseköğretim Kurumlarının bir ECHE’ye sahip olmaları beklenmemektedir, ancak Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi Konsorsiyum Anlaşmasının bir parçası olarak bunun tüm ilkelerini imzalamaları gerekecektir. 

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?  
Ortak Yüksek Lisans Derecesinin Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi ölçütler aşağıda 
listelenmiştir: 
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UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Uygun katılımcı 

kurum/kuruluşlar 

Bir katılımcı kurum/kuruluş,   Ortak Yüksek Lisans Derecesi vermeye doğrudan ve aktif olarak katkı 

sağlayan ve bir Program Ülkesinde veya Ortak Ülkede yerleşik olan bir kamusal veya özel 

kurum/kuruluş olabilir.  

Örneğin bu türden bir kurum/kuruluş: 

o Bir yükseköğretim kurumu 

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) 

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

o Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK 

o Araştırma enstitüsü 

olabilir. 

Bir Program Ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları geçerli bir Yükseköğretim İçin Erasmus 

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

ECHE aranmamaktadır. Gerekirse, Ortak Ülkelerdeki AB Delegasyonlarından kendi ülkelerindeki 

derece veren Yükseköğretim Kurumlarının uygunluğunu kontrol etmeleri istenecektir (başka bir 

deyişle derecelerinin tam olarak tanındığını). 

Kimler başvurabilir? 

Bir Program Ülkesinde yerleşik Yükseköğretim Kurumu.  Yükseköğretim Kurumu Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi konsorsiyumu adına başvurmaktadır. Ortak Ülkelerdeki Yükseköğretim 

Kurumlarının bir Program Ülkesinde yerleşik şubeleri veya Program Ülkelerindeki Yükseköğretim 

Kurumlarının Ortak Ülkede yerleşik şubeleri başvurmak için uygun değildir. 

Katılımcı 

kurum/kuruluşların 

sayısı ve profili 

Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ulusötesidir ve tam ortak sıfatıyla üç farklı Program Ülkesinden en 

az üç yükseköğretim kurumu içerir. Hibeye başvuru esnasında Program Ülkeleri veya Ortak 

Ülkelerden gelen diğer tüm tam ortak kurum/kuruluşların kimliği belirlenmiş olmalıdır. 

Uygun katılımcılar 

Yüksek Lisans seviyesindeki öğrenciler, katılımcı kurum/kuruluşların personeli, Program Ülkeleri ve 

Ortak Ülkelerden davetli bilim adamları (/ziyaretçi öğretim üyeleri). 

Katılımcılar burs için doğrudan seçtikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna 

başvuracaktır.  

Katılımcı sayısı 

Rakamsal olarak ve ilk hibe dönemi süresince, 13 ila 20 arası burslu öğrenciye ve öğrenci başına ( 

her bir Ortak Yüksek Lisans Derecesi programı başına)16 en az 4 davetli akademisyen/misafir 

öğretim üyesine  Ortak Yüksek Lisans Derecesi  hibesi sağlanacaktır. 

Faaliyet yer(ler)i  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim-öğretim dönemi konsorsiyumda temsil edilen en az iki 

Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir. İlgili faaliyetlerin Yükseköğretim Kurumları konsorsiyumu 

ortaklarından bir tanesinin denetimi altında uygulanması şartıyla, ek çalışma  

(/araştırma/yerleştirme/tez hazırlığı) dönemleri Program Ülkelerinden ya da Ortak Ülkelerden diğer 

katılımcı kurum/kuruluşlarda veya hatta konsorsiyumda temsil edilmeyen kurum/kuruluşlarda 

(örneğin bağlı ortaklar) gerçekleşebilir. 

Projenin süresi 

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin süresine göre  (1 veya 2 yıl)  konsorsiyum bir hazırlık yılını ve 

bunu takip eden 3 müteakip öğrenci alımını finanse etmek için 4 veya 5 yıllık bir hibe sözleşmesi 

alacaktır. İlk hibe tahsis dönemi tamamlanmadan önce, Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Kalite 

Kontrolüne başvurmaya davet edilecektir. Kontrolde başarılı olmaları halinde, bu durum “müşterek 

hibe tahsisi” ilkesine dayalı olan ve dört yıla (veya üç alıma) kadar uzanan ek bir hibe tahsis 

dönemi ile sonuçlanabilir (bakınız aşağıda yer alan Kalite Kontrol bölümü)  

Faaliyetin süresi 

Hazırlık yılı: 1 akademik yıl  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi programının uygulanması: 1 ila 2 akademik yıl süren art arda gelen 3 

alım (60/90/120 AKTS). 

 

                                                            
16

  Gösterge niteliğindeki bu rakamlar yalnızca yeni seçilen Ortak Yüksek Lisans Derecesi için geçerlidir. Devam eden Erasmus Mundus Yüksek 
Lisans Derslerine ve Kalite Kontrolü sonrasında fonlanan Ortak Yüksek Lisans Derecesine azaltılmış sayıda burs verilebilir. 
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Nereye 

başvurulmalıdır?  

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

Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Aynı yılın 1 Ağustos’u ila 31 Ekim’i arasında başlayan projeler için başvuru sahipleri hibe 

başvurularını en geç 27 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. 

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİ’NİN UYGULANMASINDA ÖĞRENCİ BURSLARI İÇİN İLAVE UYGUNLUK 

ÖLÇÜTLERİ 

Faaliyetin süresi Öğrenci bursu tüm Yüksek Lisans süresini kapsayacaktır. 

Uygun katılımcılar 

Lisans mezunu olan
17

 veya lisans derecesi veren ülkelerin ulusal mevzuatına ve uygulamalarına 

göre tanınan denk seviyede bir öğrenmeyi kanıtlayan Yüksek Lisans seviyesindeki öğrenciler. 

Özel bir akademik alım için Ortak Yüksek Lisans Derecesi bursuna başvuran öğrenciler üçten fazla 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumuna burs için başvuramaz. 

Hali hazırda bir Ortak Yüksek Lisans Derecesi bursu veya Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programı 

bursu elde etmiş öğrenciler,  Ortak Yüksek Lisans Derecesi eylemi kapsamında ek bir burs 

başvurusu yapmak için uygun değildir. 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi burslarının en az %75’i Ortak Ülkelerden adaylara tahsis edilecektir. 

Öğrenme çıktıları 

 Ortak Yüksek Lisans Derecesi programının başarılı bir şekilde bitirilmesi ya bir ortak derecenin 

(başka bir deyişle farklı Program Ülkelerinden en az iki Yükseköğretim Kurumu adına düzenlenmiş 

olan ve bu ülkelerde tam tanınan tek bir derece sertifikası) ya da çoklu sayıda derece (başka bir 

deyişle farklı Program Ülkelerinden iki Yükseköğretim Kurumu tarafından düzenlenmiş olan ve bu 

ülkelerde tam tanınan en az iki derece sertifikası) verilmelidir.  

Öğrencilerin Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin kapsadığı AKTS kredilerinin tamamını almaları 

gerekecektir (60, 90 veya 120). Ayrıca, en az iki Program Ülkesinde yapacakları her bir zorunlu 

eğitim dönemi için en az 20 AKTS (60 AKTS’lik eğitim programları için) veya 30 AKTS (90 veya 120 

AKTS’lik eğitim programı için) almaları gerekir.  

 
HİBE ÖLÇÜTLERİ 
Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir 
 

                                                            
17  Kayıt esnasında bu şartın kesinlikle karşılanması gerekirken, Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumu ilk yükseköğretim derecelerinin 

son yılında olan öğrencilerden burs başvuruları kabul etmeye karar verebilir. 

 
 
 
 
 
 

Projenin 

uygunluğu  

(azami 30 

puan)

Teklif Eylemin amaçları ile uyumludur (bakınız “Ortak Yüksek Lisans Derecesinin 

Amaçları Nelerdir” bölümü)  

 Teklif Avrupa Yükseköğretim Alanının cazibesini artırmak açısından doğrulanmıştır ve 

Avrupa/dünya çapındaki ilgili ihtiyaçlar ile bağlantılıdır 

 Teklif Avrupa üniversite mükemmeliyetine, yenilik ve rekabet edebilirliğe ve Avrupa 

dışı Ortak Ülkelerin işbirliği beklentilerine katkı yapmaktadır 

 Teklif Ortak Yüksek Lisans Derecesinin akademik programı ile öğrenme çıktılarını 

açıklamakta ve ilgili akademik ve akademik olmayan sektörlerde dersin istihdam 

edilebilirlik açısından mezunların ihtiyaç duyduğu ilgili yeterlilik ve becerileri nasıl 

sağladığını tanımlamaktadır 

 Teklif, uygulama esnasında Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile eğitim dışı aktörler 

arasındaki etkileşim türlerini açıkça özetlemekte ve bu şekilde kendi ilk fonlama 

döneminin ötesinde sürdürülebilirliğini sağlamaktadır 
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Proje tasarımı ve 

uygulamasının  

kalitesi 

(azami 30 puan) 

 Teklifin “müştereklik”/entegrasyon unsurları, tasarımı ve yapısı (konsorsiyum 

kompozisyonu da dâhil) uygun hale getirilmiştir ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin 

amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için etkindir 

 Teklif, dersin ne ölçüde ortaklaşa hazırlanmış bir müfredata dayandığını ve bireysel 

ortakların Ortak Yüksek Lisans Derecesine katılım ve kurumsal taahhüt seviyesinin ne 

olduğunu açıkça tanımlamaktadır 

 Teklif, dersin yapısını ve temel öğretme modüllerini detaylı bir şekilde özetlemekte, 

öğrenci hareketliliğinin nasıl organize edildiğini ve dersin hedefleri açısından nasıl etkili 

olduğunu tanımlamakta ve bilim adamlarının/ziyaretçi öğretim üyelerinin etkin şekilde 

katılımını sağlamak için taslak bir strateji/planlama sunmaktadır 

 Teklif öğrencilere sınav yapılması ve eğitim ve performans değerlendirmesinin 

tanınmasına yönelik olarak AKTS’nin veya diğer iç mekanizmaların kullanımı konusunda 

ortak yöntemler ortaya koymaktadır 

 Teklif, Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin ortakların derece kataloğuna nasıl entegre 

olduğunu açıklamakta, tanınma statüsünü ortaya koymakta ve (uygulanabilir ise) devam 

eden tanınma/akreditasyon sürecini açıklamaktadır 

 Teklif, katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına yönelik 

düzenlemelerin kalitesini ve Avrupa şeffaflık ve tanınma araçlarının tutarlı kullanımını 

açıklamaktadır 

 Teklif, derse kaydı öncesinde öğrencilere/akademik personele verilen tüm ilgili bilgilerin 

yanı sıra konaklama, dil eğitimi, idari formaliteler ve sigorta açısından sunulan hizmetleri 

detaylı bir şekilde açıklamaktadır 

 Teklif, ders kurallarının yanı sıra akademik, idari ve finansal boyutlar açısından 

öğrencilerin O Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin uygulanmasına ilişkin hak ve 

yükümlülüklerini açıkça özetlemektedir 

 Teklif,  Ortak Yüksek Lisans Derecesi öğrencilerinin kendi sosyo-ekonomik ve mesleki 

çevreleri içerisinde etkin entegrasyonunu/ağ kurmalarını sağlamaya yönelik olarak 

öngörülen faaliyetleri/imkânları açıklamaktadır 

Proje ekibi ve işbirliği 

düzenlemelerinin 

kalitesi 

(azami 20 puan) 

 Teklif, katılan ortakların/personelin uzmanlık alanlarını ve Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi’nin uygulanması açısından nasıl tamamlayıcı nitelikte olduklarını/katma değer 

sağladıklarını açıkça göstermektedir 

 Teklif, her bir ortağın Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin uygulanmasındaki rol ve 

görevlerini, yönetim kurumlarının çalışma mekanizmalarını ve yürürlükteki yönetim 

araçlarını açıklamaktadır 

 Teklif öğrenci başvuru/seçim sürecini ortaklaşa yönetmeye yönelik ortak ölçütleri ve 

uygulama mekanizmalarını özetlemektedir 

 Teklif, öğrencilerin katılım maliyetinin nasıl hesaplandığını ortaya koymakta ve 

tamamlayıcı hibe tahsisi de dâhil olmak üzere, finansal kaynakların ortaklık içerisinde 

nasıl harekete geçirileceği, tahsis edileceği ve yönetileceği ile ilgili açıklama yapmaktadır 
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Etki ve yaygınlaştırma 

(azami 20 puan)

 

 Teklif, kurumsal seviyede (fakülte/üniversite) nasıl etki yaratacağını ve Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi’nin  konsorsiyum ortaklarının uluslararasılaşma stratejisini nasıl 

destekleyeceğini ve bu ortakların ulusal/uluslararası seviyede ve Avrupa seviyesinde 

ilgili paydaşlara sosyal yardım yapmalarını nasıl kolaylaştıracağını açıklamaktadır 

 Teklif tanıtım/yaygınlaştırma mekanizmalarının türlerini ve yöntemlerini, hedef 

kitlelerini ve Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin farkındalık yaratma stratejisinde 

ortakların somut görevlerini açıklamaktadır 

 Teklif Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin bir dizi iç değerlendirme yöntemlerini, 

bunların nasıl uygulamaya konulacaklarını ve programın kalitesini iyileştirmek ve 

yükseltmek yönünde değerlendirme çıktılarının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır  

 Teklif,  Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin dışsal değerlendirme sürecinde müdahil 

olan ulusal, uluslararası veya mesleki kalite güvencesi kurum/kuruluşlarının 

rollerinin ne olacağını özetlemektedir. Teklif, yabancı uzmanların dâhil edilip 

edilmeyeceğini, ne zaman ve nereden dâhil edileceğini ve çalışmalarında hangi 

metodolojinin kullanılacağını açıklamaktadır 

 Teklif, gelecek açısından gerçekçi projeksiyonları olan (diğer hibe kaynaklarını burs 

için harekete geçirme yolları da dâhil), ikna edici bir orta/uzun dönem 

kalkınma/sürdürülebilirlik stratejisi sunmaktadır. Katılan ortakların bu senaryodaki 

istekleri tanımlanmış ve hedeflere yönelik bağlılık dereceleri açıkça desteklenmiştir 

 Teklif, mezunların istihdam edilebilirliğini artırmak adına işverenlerin programın 

uygulamasına nasıl katılacaklarını açıklamaktadır  

 Uygulanabildiği yerde, teklif projenin sosyal etkisini artırmak adına üretilen 

malzemelerin, belgelerin ve yayınların orantısız kısıtlamalar içermeyecek şekilde açık 

lisanslar aracılığıyla nasıl ücretsiz sunulacağını ve tanıtılacağını açıklamaktadır.
 

 

Hibe tahsisi açısından değerlendirilmeleri için teklifler en az 70 puan almalıdır. Ayrıca teklifler “proje uygunluğu” ve 
“projenin tasarımının ve uygulamasının kalitesi” kategorileri için en az 15 puan; ve "etki ve yaygınlaştırma" ile “proje 
ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi” kategorileri için en az 10 puan almalıdır. 
 
BU EYLEM HAKKKINDA DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER 

Bu Eylem ile ilgili diğer zorunlu ölçüt ve ek faydalı bilgiler bu Rehberin I No.lu Ek’inde bulunabilir.  
Söz konusu Ek aşağıdaki hususları içermektedir: 

 Ortak Yüksek Lisansin tasarımına ilişkin koşullar 

 Yüksek Lisans öğrencilerine ilişkin koşullar 

 İzleme ve kalite güvencesine ilişkin koşullar 

 Ortak Yüksek Lisans Derecesi konsorsiyumlarının seçim prosedürü 

İlgilenen kurum/kuruluşların mali destek için başvurmadan önce bu Ek’in ilgili bölümlerini dikkatle okumaları 

gerekmektedir.  

 

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ BİLGİ HAVUZU 

Devam eden Ortak Yüksek Lisans Derecesi tarafından dünya çapında en iyi yüksek Lisans öğrencilerine sunulacak 

olan Erasmus+ öğrenci burslarının tanıtımına, görünürlüğüne ve erişilebilirliğine katkı sağlamak için, Ortak Yüksek 

Lisans Dereceleri; Yürütme Ajansının internet sitesinde yer alacak olan online bilgi havuzuna dahil edilecektir. 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu gelecek akademik yıl için Erasmus+ bursları sunan tüm ortak yüksek 

Lisans programlarını tanıtacaktır. Bu tanıtım yeni seçilmiş Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin yanı sıra devam eden bir 

çerçeve ortaklık anlaşmasına sahip Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programlarını ve Kalite Kontrolünü başarıyla 

geçmiş olan Ortak Yüksek Lisans Derecesi (ve EMMC’ler) kapsayacaktır.  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu aday öğrencilere kendi istedikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi seçme ve 

Erasmus+ bursu için doğrudan ilgili konsorsiyuma başvurma imkânı verecektir. 
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KALİTE KONTROLÜ VE KATALOG 

 

İlk hibe tahsis döneminin sonuna gelen ortak yüksek Lisans programları
18

 kapsamlı bir Kalite Kontrol sürecine davet 

edilecektir. Bu sürecin amacı aşağıdaki hususların ne ölçüde gerçekleştiğini değerlendirmeye yöneliktir: 

 Ortak Yüksek Lisans Derecesi mükemmellik, performans ve uyumluluk açısından ilk hibe tahsis döneminde 

ortaya konulan beklentileri karşılamaktadır. 

 Konsorsiyum ortaklarının kendi aralarında ve kendi içindeki yönetsel/finansal uygulamalar  Program kuralları ile 

uyumlu ve etkindir. 

 Ortak Yüksek Lisans Derecesi sürdürülebilirlik anlamında açık bir görünüme sahiptir ve daha kısıtlı Erasmus+ 

finansal desteği ile dahi mükemmellik standartlarını muhafaza edebilmektedir. 

 

Kalite Kontrolü Ortak Yüksek Lisans Derecesi yararlanıcılarının (hibe tahsis dönemleri ve Kalite Kontrolü raporları 

süresince) ve ortak eğitim programına kayıtlı olan öğrencilerin, mezunların sağladığı bilgi ve verilere dayalı olarak 

bağımsız akademik uzmanlar tarafından yürütülecektir. Kalite Kontrolü ayrıca Ortak Yüksek Lisans Derecesi 

koordinatörleri ve ortakları ile yapılacak görüşmeleri da içerir. Bu şekilde koordinatörler ve ortaklar ortak eğitim 

programlarının en önemli boyutlarını ortaya koyma ve uzman ve/veya öğrenci ve mezun raporlarında belirtilen unsurları 

cevaplama imkânına sahip olacaktır. 

Kalite Kontrolünü başarılı bir şekilde geçen Ortak Yüksek Lisans Derecesine Ortak Yüksek Lisans Derecesi Kataloğuna 

dâhil olma ve üçe kadar ek öğrenci alımını kapsayan ek hibe alma imkanı tanınacaktır. Bu hibe tahsisi bir “müşterek hibe 

tahsisi” taahhüdü şartına bağlanacaktır. Söz konusu taahhüt uyarınca Ortak Yüksek Lisans Derecesi’ne sunulan her 

Erasmus+ bursunun bir konsorsiyum taahhüdü ile desteklenmesi gerekecektir. Bu destek ya kendi kendini finanse eden 

öğrenciler tarafından ödenecek ücretler aracılığıyla ya da katılımcı Yükseköğretim Kurumları ve/veya onların sponsorları 

(kamu/özel) tarafından eş finansal kaynak temin etmek suretiyle sağlanacaktır. 
Kalite Kontrol raporu ve başvuru için gerekli bilgi ve talimat belgeleri Ajansın Ortak Yüksek Lisans Derecesi'ne yönelik 
internet sitesinde yer alacaktır.

                                                            
18 Bu husus yeni seçilmiş Ortak Yüksek Lisans Derecesi'nin yanı sıra devam eden  ortaklık çerçeve anlaşmasına sahip Erasmus Mundus 

Dersleri  için geçerlidir.  
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR?   

Seçilen Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, bir hazırlık yılı ile birbirini takip eden üç öğrenci alımını ( Ortak Yüksek Lisans 

Derecesi eğitim programının uzunluğuna göre 4 veya 5 yıllık hibe sözleşmeleri) kapsayan bir hibe sözleşmesi aracılığıyla 

desteklenecektir. Her proje, Ortak Yüksek Lisans Derecesi Konsorsiyumu’na anlaşma süresi içerisinde aynı Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi programı için yalnızca bir AB hibesi verebilir.  

  Ortak Yüksek Lisans Derecesi hibesi aşağıdaki hibe tahsis ilkelerine göre hesaplanmaktadır: 

 Konsorsiyum yönetim giderleri ve akademik personel hareketliliği için bir hibe ve 

 Yılda azami 25.000 AVRO olmak üzere değişken sayıda öğrenci bursu (alım başına gösterge olarak 13 ila 20 burs).  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi bütçesi detaylı bir şekilde aşağıdaki hibe tahsis kuralları uyarınca hazırlanacaktır (Avro 

cinsinden): 

A) Ortak Yüksek Lisans Derecesi yönetimi: 

Konsorsiyumun yönetim 

giderlerine ve davetli bilim 

adamları ile misafir öğretim 

görevlilerine ilişkin maliyete 

katkı  

Hazırlık yılı için 20.000 AVRO  

Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin yaptığı her alım için 50.000 AVRO  

 

B) Ortak Yüksek Lisans Derecesi öğrenci bursları: 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi öğrenci bursları, Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim programının tamamı süresince 

katılım maliyetine (kayıt ücretleri, tam sigorta kapsaması ve öğrencilerin derse katılımı ile ilgili diğer her türlü zorunlu 

maliyet da dâhil), öğrencilerin seyahat ve yerleşme maliyetine katkıyı ve aylık harcırah ödeneğini içerecektir. Ortak 

Yüksek Lisans Derecesi öğrenci burs tutarları ile ilgili detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Katılım maliyetine katkı 

Ortak Ülkeden gelen bursiyer başına yıllık 9.000 AVRO’ya kadar 

Program Ülkesinden gelen bursiyer başına yıllık 4.500 AVRO’ya kadar 

Bu azami katkıları aşan her türlü tutar, katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından 

karşılanmalıdır ve burs sahibine yüklenemez. 

Seyahat ve yerleşme 

maliyetine katkı  

Seyahat maliyeti için Program Ülkesinde yerleşik bursiyer başına yıllık 1.000 AVRO 

Ortak Ülkede yerleşik olup, ikamet yeri Ortak Yüksek Lisans Derecesi’ni koordine eden 

Yükseköğretim Kurumuna 4.000 km’den daha yakın mesafede yerleşik olan bursiyer 

başına seyahat maliyeti için yıllık 2.000 AVRO + yerleşme maliyeti için 1.000 AVRO 

Ortak Ülkede yerleşik olup, ikamet yeri Ortak Yüksek Lisans Derecesi’ni koordine eden 

Yükseköğretim Kurumuna 4.000 km veya daha uzak mesafede yerleşik olan bursiyer 

başına seyahat maliyeti için yıllık 3.000 AVRO + yerleşme maliyeti için 1.000 AVRO 

Harcırah maliyetine katkı 

Ortak Yüksek Lisans Derecesi eğitim programının süresinin tamamı için aylık 1 000 

AVRO  (azami 24 ay). Bursiyerlerin kendi ikamet ülkelerinde geçirdikleri Ortak Yüksek 

Lisans Derecesi dönemleri (eğitim/araştırma/yerleştirme/tez hazırlığı) için harcırah 

katkısı yapılmayacaktır. 

 

Bireysel bursun gerçek tutarı aşağıdaki hususlara göre değişecektir a) Ortak Yüksek Lisans Derecesi’nin uzunluğu (60, 

90 veya 120 AKTS); b) öğrencinin ülkesi/ikamet bölgesi; c)  Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili katılım maliyeti 

Toplam hibe tutarı 

Bu parametreler esas alındığında, hazırlık yılı ve üç öğrenci alımı için Ortak Yüksek Lisans Derecesinin hibesi gösterge 
olarak 2 ila 3 milyon AVRO arasında değişecektir. 


