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ERASMUS+ KARMA YOĞUN PROGRAMI 
 

( BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES-BIPs)  

 

Faaliyet Türü:  
Karma Yoğun Program  

 

Katılımcı Sayısı:  
15 

 
 
 

KARMA YOĞUN PROGRAM NEDİR (BIP) ? 

 
Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi işbirliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim 

yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. Bu programlar çok uluslu ve çok 

disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı sorunlara 

ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm üretmek 

üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar 

katılımcı yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla 

katma değer sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir.  
Yükseköğretim kurumları, öğrencilere ve personele yönelik öğrenim, ders verme ve eğitim 

alma faaliyetlerini içeren kısa süreli BIP’ler düzenleyebilirler. Bu programlar süresince, öğrenci 

veya personel grupları işbirliğine dayalı çevrimiçi öğrenme ve takım çalışmasına olanak tanıyan 

zorunlu bir sanal bileşenle entegre edilmiş kısa süreli fiziksel hareketliliğe katılır. Bu sanal 

bileşen, BIP’e entegre edilen ve programın öğrenme çıktılarına katkı sağlayacak belirli 

görevleri/ödevleri eş zamanlı ve birlikte yapmak üzere katılımcıları çevrimiçi olarak bir araya 

getirmelidir. 
 

 

1. Karma Yoğun Programlar için Özel Uygunluk Kriterleri:  
 
 
 

 
Uygun Katılımcı  

Kurumlar/Kuruluşlar: 

 
Karma yoğun programlar en az üç farklı program ülkesinden, 

ECHE sahibi en az üç yükseköğretim kurumu tarafından 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Ek olarak, bir Program 

Ülkesinde yerleşik olan herhangi bir yükseköğretim kurumu 

ya da kurum/kuruluş ortaklığa katılabilir. Ortak Ülkelerdeki 

yükseköğretim kurumları ortaklığa katılabilir ya da masrafları 

kendisine ait olmak üzere katılımcı gönderebilir. Ortak 

Ülkelerden gelen katılımcılar asgari sayıların/gerekliliklerin 

hesaplanmasında dikkate alınmaz.  
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   Koordinatör kurum ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu 

  olmalıdır. Bu kurum, ya başvuru sahibi yükseköğretim 

  kurumudur ya da başvuruda bulunan hareketlilik 

  konsorsiyumunun yükseköğretim kurumu üyelerinden biridir. 

   Karma yoğun programlara katılmak için öğrenci ve personel 

  gönderen/ev sahibi kurum, Program Ülkesinde yerleşik ECHE 

  sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Programın 

  uygulanmasında yer alan öğretim personeli ve eğitmen personel 

  Program Ülkesindeki herhangi bir kurumdan olabilir (Uygun 

  katılımcılar kutucuğuna bakınız). 
      

   Fiziksel hareketlilik bölümü 5 günden 30 güne kadar sürebilir. 

  Sanal bileşenin süresi için uygunluk kriteri bulunmamakla 

Faaliyetin Süresi:  birlikte birleştirilmiş sanal ve fiziksel hareketlilikte öğrenciye en 

  az 3 AKTS kredi verilmelidir. 

   Bir BIP sonraki akademik yıllarda yeniden uygulanabilir. 
      

   Fiziksel faaliyet ev sahibi yükseköğretim kurumunda ya da ev 

Faaliyetin Gerçekleştiği  sahibi kurumun bulunduğu ülkedeki herhangi bir yerde 

Yer(ler):  gerçekleştirilebilir. Fiziksel hareketlilik bu yükseköğretim 

  kurumunun ülkesinde herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir. 
   

  Öğrenciler:  

   Bir Yükseköğretim Kurumu bünyesinde doktora dâhil olmak 

Uygun Katılımcılar:  üzere doktoraya kadarki eğitim kademelerinin herhangi birinde 

  bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. 

   Personel: 
     

  Bir Program Ülkesinin yükseköğretim kurumunda çalışan 

  personel 

  Programın uygulanmasında yer alan öğretim personeli ve 

  eğitmen personel: 

   - Bir Program Ülkesinin yükseköğretim kurumunda 

   çalışan personel 

   - Bir Program Ülkesindeki bir yükseköğretim 

   kurumunda ders vermek üzere işletmelerden davet 

   edilen personel, bir Program Ülkesindeki işgücü 

   piyasasında veya eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve 

   inovasyon alanlarında faal olan herhangi kamu ya da 

   özel kurum/kuruluşu niteliğindeki (istihdam edilen 

   doktora adayları dâhil) işletmelerde çalışan personel. 
    

   BIP’ler işbirliğine dayalı çevrimiçi öğrenme ve takım 

  çalışmasına olanak tanıyan zorunlu bir sanal bileşenle entegre 

Diğer Kriterler:  edilmiş kısa süreli fiziksel hareketlilik içermelidir. Bu sanal 

  bileşen, karma yoğun programa entegre edilen ve programın 

  öğrenme çıktılarına katkı sağlayacak belirli görevleri/ödevleri eş 

  zamanlı ve birlikte yapmak üzere katılımcıları çevrimiçi olarak 

  bir araya getirmelidir. 

   Karma yoğun programlar kapsamında öğrencilere en az 3 

  AKTS kredi verilmelidir. 
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Karma yoğun programların hibe desteği alabilmesi için asgari 

katılımcı sayısı 15’tir. Asgari sayıya programın 

uygulanmasında yer alan öğretim görevlisi ve eğitmen personel 

sayısı dahil edilmez; Program Ülkelerinden katılımcı öğrenci ve 

personelin sayısı asgari 15 olmalıdır. 
 

Katılımcılara fiziksel hareketlilik için bireysel destek ve 

seyahat desteği (uygun olduğu takdirde) gönderen kurum 

(işletmelerden davet edilen personel olması durumunda ev 

sahibi yükseköğretim kurumu) tarafından sağlanır. 
 
 
 
 

 

2. Katılımcıların Seçimi/Değerlendirilmesi: 

 

BIP katılımcıları BIP ortaklığı tarafından belirlenir. Seçimlerde aşağıdaki ölçütlerin 

kullanılması önerilir: 
 

1.Başarı  
2.İlk kez katılım  
3.Yabancı dil bilgisi  
4.Dezavantajlılık/engellilik 

 

3. Bütçe Kalemleri/ Hibelendirilme: 

 

Bütçe Uygun Maliyetler ve Tahsis Kuralı Hibe 

Kalemi  Miktarı 

Kurumsal Yoğun programların organizasyonu ile doğrudan bağlantılı olan Katılımcı 

Destek masraflar (katılımcılar için harcırah ve seyahat masrafı hariç) başına 400 

 Finansman mekanizması: Birim maliyetlere katkı Avro, en az 

 Tahsis Kuralı: Hareketlilik katılımcılarının sayısına bağlıdır, 15 

 programın uygulanmasında yer alan öğretim personeli ve eğitmenler katılımcılı 

 hesaplamada dikkate alınmaz. ve hibeli en 

 Koordinatör yükseköğretim kurumu programın organizasyonda yer fazla 20 

 alan yükseköğretim kurumları adına kurumsal destek başvurusunda katılımcı 

 bulunur.  
 

 

Herhangi bir soru veya sorununuzda Erasmus Koordinatörlüğü’ne ulaşınız: 
 

 

Erasmus Ofis: 
 

Ahmet Hakan Özkan 
 

Erasmus Kurum Koordinatörü 
 

hakan.ozkan@gedik.edu.tr 
 

444 5 438 -1182 
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