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Jean Monnet Faaliyetleri



Jean Monnet Activities

What is the aim of Jean Monnet Activities?

• Jean Monnet Activities are designed to
promote excellence in teaching and research
in the field of European Union studies
worldwide. The activities also foster the
dialogue between the academic world and
policy-makers, in particular with the aim of
enhancing governance of EU policies.

• European Union studies comprise the study
of Europe in its entirety with particular
emphasis on the European integration
process in both its internal and external
aspects. The discipline also covers the role of
the EU in a globalized world and in
promoting an active European citizenship
and dialogue between people and cultures.

What types of activities are supported?

• Teaching and Research: Jean Monnet
Modules, Chairs and Centres of Excellence.

• Support to Associations: Jean Monnet
support to Associations.

• Policy debate with the Academic World:
Jean Monnet Networks and Jean Monnet
Projects.
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Jean Monnet Module https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/620548-EPP-1-2020-1-TR-EPPJMO-MODULE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620548-EPP-1-2020-1-TR-EPPJMO-MODULE
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Avrupa Birliği’nin Geleceği Öğrencilerle Birlikte Değerlendirilecek

2020-21 akademik yılı dahil 3 yıl boyunca devam edecek modülde, her akademik yıl
için 1 lisans ve 1 yüksek lisans dersi ile AB’nin geleceği, ekonomi, güvenlik ve
transatlantik ilişkileri bağlamında multidisipliner bir bakışla değerlendirilecek.

3 yıl süresince toplam 150 öğrencinin ders alacağı Jean Monnet Modülünde,
öğrenciler sadece ders anlatımı değil simülasyon, olay analizi gibi aktivitelerle de
AB’nin geleceğine dair teorik ve pratik tartışmayı gerçeğe yakın senaryolarla
deneyimleme, anlama ve çözüm üretebilme şansı yakalayacak.

Akademi ve Akademi Dışı Paydaşlar Bir Araya Gelecek

Akademi ve akademi dışı paydaşların öğrencilerle bir araya geleceği aktiviteler de
modüle eşlik edecek. Lisansüstü öğrenciler, öğretim üyeleri ve politika yapıcılar için
tasarlanmış çalıştayların yanı sıra STK'lara, paydaşlara, bürokratik kurumlara,
düşünce kuruluşlarına, akademisyenlere ve diğer ilgili kişilere yönelik seminer dizisi
ile yaklaşık 300 kişi 3 yıl içinde bir araya gelecek.
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Social Medya Accounts: 
@jm_futureu









ozguner@İstanbul.edu.tr
https://avesis.istanbul.edu.tr/ozguner

www.jeanmonnet.istanbul.edu.tr
futureu@istanbul.edu.tr

Thank You !

http://www.jeanmonnet.istanbul.edu.tr/
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