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Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirme amacı ile 

Ulusal Ajansa yapılan “Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu” 

başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmış olup, Tüm Medya ve İletişim Federasyonu 

(TİMEF)’in koordinatörlüğünde başvurusu yapılan “Küçük Adımlar, Büyük Sonuçlar (Small 

Steps Big Effects)” isimli Konsorsiyum projesi 2019-1-TR01-KA108-067366 referans 

numarası ile kabul edilmiş ve 3 yıllığına akredite edilmiş bir konsorsiyum projesidir. 

Üniversitemizin konsorsiyum ortağı olduğu, Tüm Medya ve İletişim Federasyonu (TİMEF, 

Ankara)’in Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Küçük Adımlar, Büyük Sonuçlar (Small 

Step Big Effects)” isimli, 2020-1-TR01-KA103-083345 referans numaralı Konsorsiyum projesi 

kapsamında 5 personelin eğitim almasından hareketliliğinden faydalandırılması 

beklenmektedir. Konsorsiyum kapsamında Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret 

odaları gibi kurum ve kuruluşların, uluslararası öğrenci staj yerleştirmesini kolaylaştırmak, 

üniversite-STK-sanayi işbirliğini geliştirmek, yükseköğretim kuruluşlarının akademik ve idari 

hareketliliklerini artırmak ve üniversite-STK-sanayi ve meslek temsilcilerinin karşılıklı tecrübe 

paylaşımı ve geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası iletişim ağı kurmaları planlanmaktadır. 

Konsorsiyumun nihai hedefi Vizyon 2023 ve Avrupa 2020 ortak hedefleri çerçevesinde, 

üniversite sanayi- STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamak, 

öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Becerilerini artırmak ve akademik ve idari personele 

uluslararası kimlik kazandırmaktır. 

 

Konsorsiyumun hedefleri aşağıdaki şekilde belirtildiği gibidir; 

 

✓ STK ve Yükseköğretim kurumlarının içinde olduğu ve fayda sağlayacak uluslararası staj ağı 

kurmak, 

✓ STK-Mesleki kuruluşları ve yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilere sektörel beklentileri 

karşılayacak işlevsel bir yapı kazandırmak, 

✓ Avrupa’da faaliyet gösteren benzer Konsorsiyumlarla iletişim kurarak, işbirliği çerçevesinde iyi 

uygulama örneklerinin ve tecrübelerin Konsorsiyumlar arasında aktarılmasını sağlamak ve 

böylelikle STK-üniversite-sanayi işbirliklerini uluslararası düzlemde güçlendirmek. 

✓ Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış mezunları iş 

piyasasına kazandırmak, 

✓ Konsorsiyumun oluşturmuş olduğu iş birliği ve deneyim potansiyeli sayesinde STK ve 

yükseköğretim kurumları arasında sinerjinin arttırılmasına katkıda bulunmak, 

✓ Akademik ve idari personelin Türkiye ve Avrupa’da ki üniversiteleri karşılaştırma fırsatı 

yakalayacak olması sayesinde kurumsal davranışlarının olumlu anlamda değişmesine katkıda 

bulunmak, 



  

 

Yükseköğretim kurumlarının staj hareketliliği kapsamında farklı sektörlerle kurmuş 

olduklarıişbirliklerini pratik ve işlevsel bir çerçeveye oturtarak, bu işbirliğinin neticesinde 

ortaya çıkacak olan tecrübenin gerektiğinde müfredatların güncellenmesi ve(ya) yeni 

müfredatlar geliştirilmesi yolu ile üniversitelere aktarmak, 

 

Konsorsiyum çerçevesinde hedeflenen çıktılar: 

 

✓ Staj hareketliliği ile ilgili istihdam profili oluşturulacak olan sektörlerde konsorsiyumun 

hedeflerine uygun farkındalığın oluşturulması, 

✓ Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve 

vizyon kazanmalarına imkan sağlanması, çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon 

kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yabancı dide kendini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi, 

✓ Öncelikli olarak aktif öğrencilik döneminde iş deneyimi edinilmesi ve(ya) hemen mezun olur 

olmaz kariyer planlamasında staj imkânı ile doğru bir başlangıç imkânı sunulması, 

✓  Öğrencilerin, stajda akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken kazandıkları 

tecrübeler ışığında kendini geliştirme yöntemlerini belirleyerek iş seçimi yapabilme ve 

kariyerlerini yönetebilme becerisi kazandırarak, 

✓ Öğrencilerde girişimcilik ruhunu geliştirmek ve aktif katılım alışkanlığı kazandırma, 

✓ Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri iş 

piyasasına kazandırmak, sertifika almalarına ve tanınmalarına katkıda bulunmak, 

✓  Dezavantajlı öğrencilere (engelliler, yetiştirme yurdunda büyüyen öğrenciler, ekonomik 

olanakları kısıtlı öğrenciler v.b.) pozitif ayrımcılık yapılarak, istihdamda fırsat eşitliğinin                  

sağlanması, 

✓ Konsorsiyuma üye kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması, 

✓ Türkiye’de STK-Üniversite işbirliği konusunda iyi bir uygulama örneği olarak, diğer kurumlar 

ile deneyim paylaşımı yoluyla daha fazla Konsorsiyum kurulmasına destek olunması 

öngörülmektedir. 
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