
2023-2024 Erasmus Doktora Hareketlilikleri

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve
fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)*
yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği
gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

*Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı
koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

Öğrenim

Başvuru tarihleri: 11 Aralık 2022 - 26 Aralık 2022 (16:00)

Hareketlilik dönemi (tercihe göre): yaz, 23-24 güz, 23-24 bahar*
*(Adayların kısa dönemli veya uzun dönemli hareketlilik tercihleri başvuru
aşamasından sonra ayrıca sorulacaktır.)

Staj

Başvuru tarihleri: 11 Aralık 2022 - 26 Aralık 2022 (16:00)

Kabul mektubu son teslim tarihi: 17 Mart 2023

Hareketlilik dönemi: Haziran 2023 - Haziran 2024
Hareketliliklerin en erken Haziran ayında başlaması öngörülmektedir fakat vize
süreçleri dikkate alınmalıdır.

Uzun/kısa dönem öğrenim/staj doktora hareketlilikleri başvuru şartları ve
süreçleri başvuru çağrılarında belirtildiği gibidir:

Öğrenim ve Staj Başvuru Çağrısı

*Uzun/kısa dönem öğrenim doktora hareketliliklerine sadece kayıtlı olunan akademik
programın doktora seviyesinde anlaşmalı üniversitelerine gidilebilir.

Başvuru çağrılarında belirtilen şart ve süreçlerden ayrışan durumlar şunlardır:

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30
gündür. Uzun dönem doktora hareketliliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12
aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir.
Uzun dönem doktora hareketliliği, karma (fiziksel + sanal) hareketlilik olarak
gerçekleştirilebilir.

http://international.yeditepe.edu.tr/tr/international/duyuru/2023-2024-erasmus-ogrenim-ve-staj-hareketliligi-basvuru-cagrisi


Kısa dönem doktora hareketliliği hibeleri:

14. Güne kadar günlük 70 Avro

15. Gün ve sonrası için günlük 50 Avro

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için
bireysel destek hibesi verilebilir.

İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı doktora öğrencileri için (bkz. başvuru çağrıları) ilave hibe desteği
sağlanabilecektir.

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci
hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem
öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez

Seyahat Desteği

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar seyahat hibesi
alabilir.


