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Erasmus Mundus Yüksek Lisans …

EMMC

(2004-2013)

EMJMD

(2014-2020)

EMJM/EMDM

(2021-2027)

 535 Yüksek Lisans Programı
 33 Program ülkesinden 610 yükseköğretim kurumu
 24,500 öğrenci
 1,7 milyar € 



Erasmus+ Programı 2021-2027

Yeni Program 2021-2027

KA1

Bireylerin

Öğrenme

Hareketliliği

KA3

Politika Reformu

için Destek

KA2

Yenilik ve İyi

Uygulamalar için

İşbirliği

EMJM EMJMD



Kısaca EMJM ….

 Yüksek seviyede bütünleştirilmiş ve uluslararası

Yüksek Lisans Programı

 Tüm disiplinlere

 Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumları ve ortakları

tarafından verilen dereceler



Uluslararası İşbirliği

Program Ülkeleri Ortak Ülkeler

AB üye ülkeleri

+

AB harici Program 
Ülkeleri:

İzlanda, Lihtenştayn, 
Norveç, Makedonya, 
Sırbistan, Türkiye

Diğer ülkeler



Yeni Terminoloji

 Yeni isim : EMJMD yerine EMJM – Erasmus Mundus Joint Masters

 Erasmus Mundus Eylemi: 2 bağımsız lot

 Yerleşmiş öğrenciler: burs sahibi öğrenciler ve burs sahibi olmayan öğrenciler

 Öğrenci alımı (student intake) yerine Edition

 Dış faaliyetler için yeni finansal enstrüman NDICI (Neighbourhood, Development and 
International cooperation Instrument)

EMJM
EM Design Measures



EMJM – yapısı (1) 

Ortaklaşa oluşturulmuş ve tamamen entegre müfredat

Üç farklı ülkeden üç farklı yükseköğretim kurumu – 2si Program Ülkesinden

Uluslararası düzeyde üst düzey öğrenci kabulü

Zorunlu fiziksel hareketlilik- en az iki yarıyıl

Eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetleri için akademisyen katkısı ve ziyaretçi öğretim üyeleri

Ortak derece veya çoklu derece (ulusal mevzuat izin verdiği ölçüde ortak dereceler tavsiye
edilmektedir)

Başvuru aşamasında, ortaklaşa oluşturulmuş olan EMJM programı tasarısı hazır
olmalı ve AB Komisyonu tarafından seçim ilan edildiği andan itibaren Program 

başlatılabilmeli



EMJM – yapısı (2) 

6 yıllık sabit Hibe Anlaşması

Proje başına belirli sayıda öğrenci kabul etme taahhüdü

En az 4 defa öğrenci alımı (edition)- 1 veya 2 akademik yıl sürecek (60, 90 veya 120 AKTS) 

Birinci edition en geç projenin seçilmiş olduğu akademik yıldan sonraki yıl başlama zorunluluğu

En az iki farklı ülkede 2 dönem fiziki hareketlilik– en az biri Program ülkesinde olmalı ve iki fiziki
hareketlilik de öğrencilerin yerleşik olduğu ülke dışında olmalı

Öğrencilerin coğrafi dengesi: proje başına toplam burslu öğrencilerin en fazla %10u aynı
uyruktan olabilir



Edition nedir?

Academic year 1 Year Master course 60 ECTS 2 year Master course 120 ECTS

2021 (year of selection –
signature of Grant Agreement)

1st edition Preparatory activities 1st edition Preparatory activities

2022 2nd edition 1st edition 2nd edition 1st edition

2023 3rd edition 2nd edition 3rd edition 2nd edition

2024 4th edition 3rd edition 4th edition 3rd edition

2025 5th edition 4th edition 5th edition 4th edition

2026 6th edition 5th edition

2027 (end of contract)



Hangi yükseköğretim kurumları??
 Program veya Ortak ülkelerden tüm kamu ve özel

yükseköğretim kurumları
 Başvurular Program veya Ortak ülke yükseköğretim

kurumları tarafından yapılabilir

 Program ülkesi yükseköğretim kurumu: ECHE

 Tüm yükseköğretim kurumları: yüksek lisans
programının akreditasyon süreci tamamlanmış olmalı

Asgari konsorsiyum: 3 farklı ülkeden 3 yükseköğretim kurumu, ikisi Program ülkesinden
+ opsiyonel

Yardımcı ortaklar
Akademik olmayan ortaklar



Bütçe

Partner country 

student 

(>4000km)

Partner Country 

student 

(<4000km)

Programme 

Country 

student

Scholarship 

holders

Non-scholarship 

holders

Installation costs 1000 1000 0

Travel Costs 3000 / year 2000 / year 1000 / year

Subsistence costs 1000 / month 1000 / month 1000 / month

Total / month (120 ECTS)           1.300,00 €              1.200,00 €          1.100,00 € 

Participation costs 4500 / semester 4500 / semester 2250 / semester

Special Needs 3.000 to 60.000

EMJMD (€)

NA

50.000 / intake

NAScholarship part

Institutional part 20.000 / preparatory year
Management lump sum

EMJM (€)

1400 / month

750 / month

Partner country 

student 

(>4000km)

Partner Country 

student 

(<4000km)

Programme 

Country 

student

Scholarship 

holders

Non-scholarship 

holders

Installation costs 1000 1000 0

Travel Costs 3000 / year 2000 / year 1000 / year

Subsistence costs 1000 / month 1000 / month 1000 / month

Total / month (120 ECTS)           1.300,00 €              1.200,00 €          1.100,00 € 

Participation costs 4500 / semester 4500 / semester 2250 / semester

Special Needs 3.000 to 60.000

EMJMD (€)

NA

50.000 / intake

NAScholarship part

Institutional part 20.000 / preparatory year
Management lump sum

EMJM (€)

1400 / month

750 / month

Uygulama giderleri

Birim maliyet her kayıtlı öğrenci için aylık
750 avro

=> proje başına azami: 1.800.000 €

Burslu ve burs sahibi olmayan öğrenciler
için eşit birim maliyet (750 €)

Program ve ortak ülke öğrencilerine eşit
birim maliyet (750 €)



EMJM 2021 Çağrısı

Çağrının yayınlanması:  Mart-Nisan 2021??

Son Başvuru: Nisan-Mayıs 2021 ??

Bütçe:  ~ 100m €

Proje sayısı: ~ 25

Sonuçlar: Temmuz 2021??

Hibe anlaşmalarının imzalanması : Ağustos-Eylül

2021??

Projelerin başlaması: Eylül-Ekim 2021??



Başvurular – eForm

Avrupa Birliği Komisyonu: Funding & Tender Opportunities portal:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Başvurular eForm kullanılarak yapılacaktır

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Program hakkında bilgi

Erasmus+ Programme guide

EMJM 2021 çağrısı
 Funding & tender opportunities portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

EMJMD website 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-master-degrees_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-master-degrees_en


Bilgi kaynakları
 Report “Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme” 

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/implementing-joint-degrees-in-erasmus-mundus-

action-erasmus-programme_en

 EMJMD Cluster meeting 2018: European Approach for Quality Assurance of Joint  Programmes 

and follow-up event "Implementing the European Approach for Quality Assurance for EMJMDs": 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-mundus-joint-master-degrees-06-2019_en

 Policy paper: "EMJMDs - The story so far"

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf

 Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf

 Joint International Master Programmes: lessons learnt from Erasmus Mundus“  (free of charge e-

brochure)

http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/

https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/implementing-joint-degrees-in-erasmus-mundus-action-erasmus-programme_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-mundus-joint-master-degrees-06-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/


Bilgi kaynakları
 Report “Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme” 

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/implementing-joint-degrees-in-erasmus-mundus-

action-erasmus-programme_en

 EMJMD Cluster meeting 2018: European Approach for Quality Assurance of Joint  Programmes 

and follow-up event "Implementing the European Approach for Quality Assurance for EMJMDs": 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-mundus-joint-master-degrees-06-2019_en

 Policy paper: "EMJMDs - The story so far"

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf

 Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf

 Joint International Master Programmes: lessons learnt from Erasmus Mundus“  (free of charge e-

brochure)

http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/

https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/implementing-joint-degrees-in-erasmus-mundus-action-erasmus-programme_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-mundus-joint-master-degrees-06-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/


Erasmus Mundus 2021-2027



Neden EMDM?

 yeni yüksek lisans programlarının oluşturulması

(re-application probleminin önüne geçmek) 

 yeni akademik işbirliklerinin desteklenmesi, 

Erasmus+ Program Ülkelerinde dezavantajlı ülkelere, 

kurumlara fırsatlar sunmak



EMDM nedir?

 Kurumların yeni ortak yüksek lisans programı

oluşturmaları yolunda kısa süreli hibe sağlamak

 Bir yararlanıcı kurum diğer kurumları bir araya

getirerek EMJM konsorsiyumu oluşturmak

Bağımsız bir fon kaynağı (EMJM’den bağımsız fon ve

bağımsız çağrı mekanizması)



EMDM beklenen çıktıları nelerdir?

 ortak program ve prosedürler tasarlanması

 öğrencilere sunulan ortak hizmetler

 ortak tanıtım ve yaygınlaştırma

 taslak ortaklık prosedürleri ve öğrenci anlaşması

 ortak derece politikası ve akreditasyon sürecinin

başlatılması



EMDM yapısı

 EMJM konsorsiyumu oluşturulması için bir

yararlanıcı kurum başvuru yapar

 15 ay süreli

 AB Hibesi: 55.000 Avro (EMJM programı

oluşturulması için gerekli aktiviteler için kullanılacak)



Yararlanıcı kurumların yapısı

• Başvuru bir Program ülkesi

veya Ortak ülke yükseköğretm

kurumu tarafından yapılabilir

• Program ve Ortak ülkelerden

devlet veya özel

yükseköğretim kurumlarına

açık

• Program ülkesi yükseköğretim

kurumu ECHE sahibi olmalı



Başvurular – eForm

Avrupa Birliği Komisyonu: Funding & Tender Opportunities portal:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Başvurular eForm kullanılarak yapılacaktır

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı

(Türkiye Ulusal Ajansı)

TEŞEKKÜRLER


