
EMMİNENCE təqaüd proqramı 
 
EMMİNECE layihəsi ErasmusMundus Tədbir 2 proqramı çərçivəsində fəaliyyət 
göstərir və bakalavratura, magistratura, doktorantura, doktoranturadan sonrakı təhsil 
səviyyələri və heyət üçün5 cür fərdi təqaüd proqramları təqdim edir.  
Layihə çərçivəsində 3 hədəf qrupuna aid namizədlərdən ərizələr qəbul olunacaq. 
 
Hədəf Qrupu 1 tərəfdaş universitetlərin birinə qəbul olunmuş Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələri (Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan) 
vətəndaşlarından ibarətdir.  
 
Hədəf Qrupu 2 EMMİNECE konsorsiumuna daxil olmayan universitetlərin tələbələri 
olan Şərq Tərəfaşlığı ölkələri (Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcüstan, Azərbaycan və 
Ermənistan) vətəndaşlarından ibarətdir. 
 
EMMİNENCE layihəsi həssas vəziyyətdə olan namizədlər üçün təhsil imkanlarının 
yaradılmasına xüsusi diqqət yetirir. Layihənin məqsədi həssas qruplardan olan 
gənclərə Avropa İttifaqının tərəfdaş universitetlərində ixtisas və təcrübə əldə etmək 
imkanın təmin edilməsidir. Hədəf Qrupu 3 çərçivəsində 25 nəfər üçün bakalavr, 
magistr və fəlsəfə doktoru dərəcələri əldə etmək üçün təqaüdlər təklif edilir.HQ 3 
tələblərinə uyğunluğu təsdiq edən sənədləri olan və hər təhsil səviyyəsi üçün qəbul 
meyarlarına cavab verən Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcüstan, Azərbaycan və 
Ermənistan vətəndaşları olan tələbələr bu layihədə iştirak edə bilər.  
 
Həssas qruplara mənsubluq aşağıdakı meyarlar əsasında müəyyən edilir:  

1. (Beynəlxalq yaxud qəbul edən Avropa ölkəsinin milli qanunvericiliyinə əsasən) 
qaçqın statusuna malik namizədlər; 

2. (Beynəlxalq yaxud qəbul edən Avropa ölkəsinin milli qanunvericiliyinə əsasən) 
sığınacaq almış namizədlər; 

3. İrqi, etnik, dini, siyasi, cins yaxud seksualoriyentasiya əsasında universitetdən 
ədalətsiz xaric olunduqlarını sübut edə bilən namizədlər; 

4. Barələrində xüsusi milli siyasət tətbiq edilən yerli əhali yaxud məcburi 
köçkünlər. 
 

Diqqət: Sosial baxımdan imkansız və fiziki qüsurları olan şəxslər HQ 3 
kateqoriyasına aid edilməyib.  

 
HQ 3 qrant alıcıları üçün imkanlar: 

 
Bakalavr proqramları üçün HQ 3 kateqoriyasına aid namizədlərə EMMİNENCE 
konsorsiumuna daxil Avropa İttifaqı tərəfdaş universitetlərinin birində 3 illik tam 
bakalavratura təhsili üçün 36000 avrodan + səyahət və sığorta xərclərinin 



ödənilməsindən ibarət qrant verilir. Namizədlər onlara universitet təhsillərini 
başlamağa imkan verən orta təhsil attestatını təqdim etməlidirlər.  
 
Magistr proqramları üçün NQ 3 kateqoriyasına aid namizədlərə EMMİNENCE 
konsorsiumuna daxil Avropa İttifaqı tərəfdaş universitetlərinin birində 2 illik tam 
magistratura təhsili üçün 24000 avronu + səyahət və sığorta xərclərinin 
ödənilməsindən ibarətqrant verilir.Namizədlər onlara magistratura təhsillərini 
başlamağa imkan verən bakalavr diplomunu yaxud onun ekvivalentini/təhsil 
sənədlərini təqdim etməlidirlər. 
 
PhD proqramları üçün HQ 3 kateqoriyasına aid namizədlərə 36000 avrodan + səyahət 
və sığorta xərclərinin ödənilməsindən ibarət qrant verilir. Namizədlər onlara 
EMMİNENCE konsorsiumuna daxil Avropa İttifaqı tərəfdaş universitetlərinin birində 
doktorantura təhsillərini başlamağa imkan verən magistr diplomunu yaxud digər 
ekvivalent diplomu təqdim etməlidirlər.  
 
Namizədlər həmçinin İngilis dilini (əgər tədris həmin dildə aparılırsa) yaxud qəbul 
edən ölkədə danışılan dili(əgər tədris həmin dildə aparılırsa) kifayət 
səviyyədəbilməlidirlər(İngilis, Polyak, İsveç, Portuqal yaxud İtalyan dili). 
 
Mobillik səviyyəsindən asılı olaraq ödənilən aylıq yaşayış xərcləri:  
 

Bakalavriatura ayda 1000 avro 
Magistratura ayda 1000 avro 
Doktorantura ayda 1500 avro 

Doktoranturadan sonrakı təhsil ayda 1800 avro 
Heyət ayda 2500 avro 

 
Proqramlarda iştirak üçün onlayn ərizə təqdim etmək üçün son müddət 30 dekabr 
2012-ci ildir. Bütün sənədlərin əsilləri 31 dekabr 2012-ci il tarixinə qədər 
Koordinasiya edən ali təhsil müəssisəsinə yaxud Müştərək koordinasiya edən ali təhsil 
müəssisəsinə göndərilməli və 20 yanvar 2013-cü il tarixinə qədər onlara çatmalıdır. 

Koordinasiya edən ali təhsil müəssisəsi: 

Adam Mickiewicz University in Poznań 
Transatlantic Mobility Office   
Zwierzyniecka 7c 
60-813Poznań  
Poland 
 
yaxud 



 
Müştərək koordinasiya edən ali təhsil müəssisəsi: 
 
Oksana Zabolotna 
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
2 SadovaStr. 20300 Uman 
Ukraine 
 
İnternet vasitəsi ilə ərizə təqdim etmək üçün EMMİNENCE veb-saytına müraciət 
etmək olar:  
 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php 
 

Proqram haqqında daha ətraflı məlumatları Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsindən (İlham Hümbətov,  tel: 496-34-14) əldə etmək olar. 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php

