Uluslararası Öğrenciler

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
AKADEMİSİ PROGRAMI
Programın Amacı

Örnek Faaliyetler

Uluslararası Öğrenci Akademisi Programı ile, ülkemizde
yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik,
sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi
ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması,
toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının
kuvvetlendirilmesi, mezuniyet sonrasında ülkemiz ile her
alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olmalarının
sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje tekliflerinde;
• Uluslararası ilişkiler,
• Siyaset bilimi,
• Tarih,
• Felsefe,
• Türkiye çalışmaları,
• Bölge çalışmaları,
• Medya ve iletişim,
• Edebiyat,
• Film okumaları,
• Sivil toplum,
• Lobicilik,
• Medya,
• Kişisel gelişim
• Çeviri

Öncelikli Proje Konuları

• Eğitim Programları – 1. Kademe: Hazırlık aşamasını
tamamlayarak lisans eğitimine başlamış 1. sınıf öğrencisi
olan uluslararası öğrencilerin ülkemizi yakından ve doğru
kanaldan tanımaları, kritik ve analitik düşünme becerilerinin
gelişmesi, toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının
artması, birtakım sosyal ve kültürel alanlarda temel düzeyde
bilgi edinmeleri, bilinç ve farkındalık kazanmaları,
• Eğitim Programları – 2. Kademe: Lisans eğitimine
devam eden 2. ve 3. sınıf öğrencisi uluslararası öğrencilerin
kritik ve analitik düşünme becerilerinin derinleştirilmesi,
toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artması,
birtakım sosyal ve kültürel alanlarda üst düzeyde bilgi
edinmeleri,
• İhtisas Programları: Lisans eğitimine devam eden
4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencisi uluslararası
öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri birikimi
derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli
ürünler ortaya koyabilmeleri için konunun uzmanları
nezaretinde ihtisaslaşma grupları oluşturulması.

Başvuru Tarihleri

200.000 TL

10 ay

I. Dönem: Aralık 2015

• Sivil Toplum Kuruluşları ve
• Üniversiteler
program için uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir.
Programa başvuruda bulunmak
isteniyorsa, Başkanlığımızın web
sitesi veya proje bilgi sisteminden
erişilebilecek Uluslararası Öğrenci
Akademisi Programı Başvuru
Rehberinin dikkatlice okunması
gerekmektedir.

Başvuru Adresi
proje.ytb.gov.tr

Başvuruların Alınacağı/
Uygulanacağı Şehirler
Kayseri
Eskişehir
Trabzon
Konya
Kocaeli
Adana

Azami Proje Süresi

Uygun Başvuru Sahipleri

gibi çeşitli alanlarda konunun uzmanları
tarafından verilen eğitimleri içermesi
zorunludur.
Eğitimlere ek olarak, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin de projelerde yer alması
beklenmektedir.

İstanbul
Ankara
Bursa
İzmir
Sakarya
Edirne

Azami Destek Tutarı

Antalya
Isparta
Erzurum
Samsun
Gaziantep
Çanakkale

şehirlerinde yerleşik potansiyel yararlanıcılar başvurabilir.
Projeler aynı zamanda yalnızca bu şehirlerde uygulanabilecektir.

