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Bursa Valiliği AB Online Akademi ve AB Yöresel
Üreticiler Akademisi 11 Şubat 2016’da Açılıyor
Bursa Valiliği AB Online Akademi ve AB Yöresel Üreticiler
Akademisi teknolojinin; öğrenme ve gelişim dünyasına
sunduğu yeniliklerden oluşan bir platformla 11 Şubat
2016´da açılıyor. AB Online Akademi ile zamandan ve
maddi olanaklardan tasarruf sağlayarak Avrupa Birliği
Topluluk

Fonları,

Adaylık

Öncesi

Mali

Yardımlar

kapsamında kullandırılan hibelere yönelik Avrupa Birliği
projeleri hazırlama becerilerini geliştirme olanağı sağlayan

ürünlerin ticarileşmesine ilişkin dernek ve kuruluşlarla bir
ağ oluşturma, Proje yönetimi temel bilgiler, Proje yönetim
süreçleri,

Proje

yönetimi

-uygulama, Strateji, Çatışma

çözme, Yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri online
eğitim modülleri ile yöresel üreticiler için interaktif bir eğitim
ortamı sunulmaktadır.
Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/
Avrupa Komisyonu Tarafından “Erasmus Mundus
Ortak Master Programları 2016” konulu bir teklif
çağrısı yayımlanmıştır.

dijital bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. Ayrıca Online
Akademi eğitimlerinin sonucunda fonlardan yararlanan

Avrupa

kamu kurum ve kuruluşların, işletmelerin, STK’ların doğal,

Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı

ekonomik, teknolojik ve pazar çevresindeki değişimleri iyi

kapsamında KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği bileşeni

analiz ederek bunları birer fırsata dönüştürmesi; ulusal ve

altında “Erasmus Mundus Ortak Master Programları 2016”

AB üyesi ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarca geliştirilen bilgi

konulu bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Ortak Yüksek

ve teknolojisinden yararlanabilecek ağları geliştirme ve

Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları

dinamik hale getirmesine katkı sağlayacak rekabet ve

konsorsiyumu ve duruma göre ortak programın kapsadığı

girişimcilik yönlerini geliştirmek de amaçlanmaktadır. AB

eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim

Online Akademi’de kullanıcılar; AB Vizyonu, Farklı fonların

ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60,

tanıtımı, Proje çevrim döngüsü, Proje yönetimi temel

90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası

bilgiler, Proje yönetim süreçleri, Takım çalışması, Strateji,

eğitim programıdır. Ortak Yüksek Lisans Derecesinin

Çatışma çözme, Yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri,

temel amaçları şunlardır: Yükseköğretim kurumlarında

ve

Kültür

kaliteyi, yeniliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;
Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam

modülü

dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının

bulunmaktadır. Değerlendirme Modülü neticesinde "AB

(EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak; Yüksek lisans

kullanıcılara verilecektir.

mezunlarının yeterlilik seviyesini, becerilerini ve işgücü

bulabileceklerdir.

Eğitimler

bilgilerini sınayan bir

online

Görsel-İşitsel

kullanıcıların

ve

işlemleri

Eğitim,

eğitimlerini

Pasaport

vize

Komisyonu

sonunda

değerlendirme

Online Akademi Sertifikası"

Yöresel Üreticiler Akademisi ile; 6 dilde (Türkçe, İngilizce,
İtalyanca,

Yunanca,

Letonca,

piyasasına uyumluluklarını iyileştirme.

Slovence) Yöresel

Üreticilerin eğitimini amaçlayan AB Mevzuatı, Koruma

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2016 Brüksel saati ile

Sistemi

12:00'dir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

uygulaması,

İyi

uygulama

bilgisi,

Piyasayı

tanımanın yeni yolları, Ürünleri göstermek için yeni yollar,
Yeni ürün için yeni fikir bulma kabiliyeti, Daha iyi sonuçlar
için web kullanımı, Yerli ürün satışı ile birlikte bir turist bilgi
sistemi ve entegrasyonunun oluşturulması, Yerel ve
yabancı kurumlar ile işbirliğine yönelik yönetim, Yerel

Kaynak: Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler
Koordinasyon Merkezi

