


JEAN MONNET FAALİYETLERİ NEDİR?
Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanındaaraştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir.Faaliyetlerin temel konu alanları:
• AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
• AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
• AB Ekonomi Çalışmaları
• AB Tarih Çalışmaları
• AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
• AB Disiplinler Arası Çalışmalar
• AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
• AB Hukuk Çalışmaları
• AB Siyasi ve İdari Çalışmaları



HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?
Aşağıda yer alan faaliyetler program kapsamında desteklenmektedir.
• Jean Monnet Modülleri
• Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları
• Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri
• Kurum ve Derneklere Jean Monnet Desteği
• Jean Monnet Ağları
• Jean Monnet Projeleri



JEAN MONNET MODÜLÜ NEDİR?
Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmalarıkonusunda yapılan kısa bir eğitim/öğretim programıdır. (Her akademik yıl için en az40 saat) Modüller Avrupa çalışmaları konusunda özel bir disiplin üzerindeyoğunlaşabilir veya çok disiplinli olabilir.
Proje kapsamında uygulanabilecek faaliyetler şunlardır:
• Avrupa Birliği konularında genel veya giriş mahiyetinde dersler (özellikleilgili alanda gelişmiş müfredatı bulunmayan kurumlar ve fakülteler için)
• Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda uzmanlaşmış öğretimfaaliyetleri (özellikle ilgili alanda gelişmiş müfredatı bulunan kurumlar vefakülteler için);
• Tam tanınan yaz kursları ve yoğunlaştırılmış kurslar



JEAN MONNET MODULE PROJELERİNİN AMAÇLARI NEDİR?
• Avrupa Birliği konularında genç araştırmacılar için araştırmayıve ilk öğretme deneyimini desteklemek,
• Akademik araştırma sonuçlarının yayınlanmasını veyaygınlaştırılmasını teşvik etmek,
• AB konusunda ilgi uyandırmak,
• Büyük ölçüde AB ile bağlantılı olmayan müfredata bir AvrupaBirliği perspektifi getirilmesini teşvik etmek,
• Mezunlara mesleki hayatlarında AB ile ilgili belirli konularhakkında özel olarak hazırlanmış kurslar vermek



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
• Dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik olanbir yükseköğretim kurumu başvurudabulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşikyükseköğretim kurumları Yükseköğretim içinErasmus Beyannamesine (ECHE) sahipolmalıdır.



Projenin Süresi Ne Kadardır? 3 Yıl

Hibe Desteği Ne Kadardır?
Program kapsamında sunulacak bir projeye 
sağlanacak en yüksek destek 30.000 Avro olup, 
sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe 
oranı %75 olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır? Başvurular için son tarih: 23 Şubat 2017’dir.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Modülleri, Komisyon Merkezli 
faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan 
Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür 
Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and
Culture Executive Agency) yapılır.



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projenin İlgililiği (25 Puan):
• Proje teklifinin Eylem öncelikleri ile ilgisi,
• Proje teklifinin yeni eğitim ve araştırma faaliyeti yaratabilmepotansiyeli,
• Proje teklifinin Eylemin hedef grupları ile ilgisi (Jean Monnetfonlarından yararlanmayan kurumlar, henüz fazlaincelenmeyen ancak Avrupa Birliği için önem teşkil edenakademik alanlar, AB konularında genelde eğitim almayanbölümler ve öğrenciler (örn; mühendislik, bilim, tıp, eğitim,sanat ve dil bölümleri vb.)



Projenin İlgililiği (25 Puan): 
• Olumlu:
- the proposal is relevant to the present situation within the EU,
- relevant within the wider understanding of European Studies,
- relevant for European Studies in Turkey,
- relevant and a new teaching initiative for European Studies,
- multidisciplinary approach for EU studies,
- cross-disciplinary,
- can raise the visibility of European Studies,
- corresponds the specific objectives and priorities of Jean Monnet modules,
- the objectives, activities, main outputs, outcomes and impact includingindicators of achievement are well described,
- İt reaches students who don’t normally come into contact with Europeanstudies.



Projenin İlgililiği (25 Puan): 
• Olumsuz:
- it is unclear how the project raises the visibility of EuropeanStudies,
- the relevance of the project topic with European Studies is not clearly explained,
- there are indications of academic added value, but how far thisactually promotes the visibility of European studies as such is rather vague,



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (II)
Proje Tasarımı ve Uygulamasının Kalitesi (25 Puan):
• Hazırlık, uygulama, değerlendirme, izleme ve yaygınlaştırmasüreçlerinin tamamını kapsayan açık, tam ve kaliteli birçalışma programı olup olmadığı,
• Proje amaçları, faaliyetleri ve talep edilen bütçe arasındatutarlılık,
• Önerilen yöntemin kalitesi ve uygulanabilirliği



Proje Tasarımı ve Uygulamasının Kalitesi (25 Puan): 
• Olumlu:
- The proposal is consistent in terms of objectives and activities,
- The course syllabus is appropriate.
- Research deliverables are well thought,
- Stimulating combination of teaching and other events,
- The proposal provides clear description of preparation, implementation,evaluation, follow-up and dissemination processes,
- The budget is balanced towards the proposed activities,
- The methodology clearly addresses the proposed activities,



Proje Tasarımı ve Uygulamasının Kalitesi (25 Puan): 
Olumsuz:
- The proposal provides incomplete information for various activitiesincluding teaching activities, impact of deliverables, 
- The proposal does not clearly present in concrete terms the audiance forteaching activities,
- The proposal does not provide clear list of topics in the curricullum,
- The evaluation is superfluous,
- It is not clear who the audiance will be,
- The proposal does not provide clear content of teaching activities,
- Distribution of hours per topic and/or relevant bibliography for teachingactivities is missing,
- The research activity is not clearly explained,
- How the European aspect will work in the proposed topic is very unclear,
- Incomplete information for the deliverables , research and events. 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (III)
Proje Ekibinin Kalitesi (25 Puan): 
• Proje ekibine dahil olan akademik kadronun profil ve uzmanlık olarak proje faaliyetleri ile ilgisi ve uygunluğu
• Proje ekibinin özgeçmiş ve yayın bilgileri proje teklifi ile ilgili olmalıdır.



Proje Ekibinin Kalitesi (25 Puan): 
Olumlu: 
- The team has the appropriate qualifications in the field,
- They are committed by related research and publication,
- At least one member has experience in running projects,
- The team provides clear profiles and qualifications,
- The academic profile of the project team reveals andinterdisciplinary character, 



Proje Ekibinin Kalitesi (25 Puan): 
Olumsuz:
- The proposal does not offer complete information on thepublication no:x... 
- Missing information on the publication list of scholar(s),
- The scholar(s) does not have specific expertise in the field, 
- Profiles with strong focus on EU studies are not clearlyrevealed in the section of publication list and teachingexperiences.
- Expertise in the proposed topic is not proven bypublications/teaching activities. 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (IV)
Etki ve Yaygınlaştırma (25 Puan):
• Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi için önerilen yöntemlerin kalitesi,
• Projenin öğrenciler ve kurum üzerindeki potansiyel etkisi,
• Projenin yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa boyutunda etkisi,
• Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması için planlanan faaliyetlerin kalitesi,
• Proje çıktılarının ücretsiz olarak sunulacak olması,



Etki ve Yaygınlaştırma (25 Puan):
Olumlu:
- Quality control and evaluation are appropriate and well (credibly) presented, 
- Dissemination activities are well presented,
- The impact of activities is in accordance with the work plan,
- Implementation effects are on host institution beneficiaries and may gobeyond the project target group due to the open character of the project.
- The impact – both in national and international terms-is well discussed. 
- The role of civil society is provided for,
- The work plan for evaluating the outcomes of the teaching activities is presented according to the designed methodology, 



Etki ve Yaygınlaştırma (25 Puan):
Olumsuz:
- National and international impact is envisaged, albeit withoutmuch detail,
- Dissemination activities are not clearly explained,
- Proposed quality control activity (pop-up quizzes) stands a little strangely,
- The role of the civil society is scarcely provided for,



DEĞERLENDİRME SÜRECİ
• Proje teklifleri Avrupa Komisyonu tarafından seçilenbağımsız dış uzman olarak adlandırılanakademisyenlerce yapılmaktadır.
• Bir proje teklifinin fon almak üzere değerlendirilmesiiçin en az 60 puan alması ve her bir değerlendirmekriterinden de en az 13 puan alması gerekmektedir.
• 2016 yılındaki değerlendirme sonucunda fon eşiği 84puan olmuştur.
• Değerlendirme sonuçları her yıl Temmuz ayı sonundaduyurulmaktadır.



2016 Yılında Türkiye’den Kabul Olan Jean Monnet Module Projeleri
Migration-Security Nexus in the EU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Inside the Turkey-EU Relations TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
The Protection of Geographical Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the European Union Law

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

European Security: Theories, Institutions, Issues İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

A 'Flipped Course' on EU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ



YAŞAR ÜNİVERSİTESİ JEAN MONNET MODULE PROJELERİ
Proje Adı Migration-Security Nexus in the EU
Koordinatör Yrd. Doç.Dr. Gökay ÖZERİM, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Özeti Avrupa’da göç üzerine çeşitli dersler ve yüksek lisans programları

mevcuttur. Ancak göç politikalarının özellikle güvenlik boyutunu ve
bunun etkilerini ve sonuçlarını ele alan özel olarak tasarlanmış bir
ders mevcut değildir. Bu nedenle bu JM Modülünün amacı; göç ve
mülteciler konusunda çalışan araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri,
STK temsilcileri, gazeteciler ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik bir
ders içeriği sunmaktır.

Uygulama Dönemi ve Hibe Miktarı
2016-201927.405 Avro



YAŞAR ÜNİVERSİTESİ JEAN MONNET MODULE PROJELERİ
Proje Adı EU Grants and Project Management
Koordinatör Yrd.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Proje Özeti Bu JM Modülünün amacı , bireylerin yararlanabilecekleri AB hibeprogramları hakkında bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaktır.Projenin hedef grubu farklı disiplinlerde eğitim alan öğrenciler(uluslararası ilişkiler, işletme, mühendislik, sanat ve tasarım,iletişim bilimleri vb.) ile genç araştırmacılar, STK temsilcileri vepolitika yapıcılardır.
Uygulama Dönemi ve Hibe Miktarı

2014-2017
21.102 Avro



YAŞAR ÜNİVERSİTESİ JEAN MONNET MODULE PROJELERİ
Proje Adı An Experience of Multi-Cultural Co-Existence: Art and Culture as a

Means of EU Integration and Co-Existence
Koordinatör Yard. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Grafik Tasarım Bölümü
Proje Özeti Bu JM Modülünün amacı Avrupa tarihini politik, kültürel ve sanatsal 

açılardan ele alarak Avrupa’daki ana çatışma alanlarını incelemek ve 
bu çatışmaların ortak bir gelecek hedefi ve bir arada yaşama kültürü 
ile nasıl çözüldüğü üzerine çalışmalar yürütmektir. Modül kapsamında 
Avrupa tarihi disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacaktır ve 
öğrenciler AB’nin tarihi arka planı, ana amaçları, ana değerleri 
alanlarında bilgilendirilecektir.

Uygulama Dönemi ve Hibe Miktarı
2015-201826.308 Avro



Son Başvuru Tarihi

23 Şubat 2017 Projelere başvuru merkezi olarak yapılmaktadır



Daha fazla bilgi ve başvuru süreciiçin:
• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en



TEŞEKKÜRLER
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AB ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

E-posta: euc@yasar.edu.tr
Web sayfası: http://euc.yasar.edu.tr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/yasareucTwitter: https://twitter.com/yasarunieuc


