Gençler ve Araştırmacılar sizler için…
Erasmus+, Ufuk 2020 ve Gençlik projeleriyle,
AB

Türkiye

işbirliği

çerçevesinde

yurtdışı

deneyimi

yaşayarak

kariyerinizde bir adım öne geçebileceğinizi,
Dünyanın etkileyici yönlerini yaşayarak deneyimleyebileceğinizi,
Farklı kültürleri ve gelenekleri tanıyarak kendinizi ve

çevrenizi

geliştirebileceğinizi,
Akademik hayatta, iş hayatında ve gündelik yaşamda olaylara geniş
perspektiften bakıp, ufkunuzu zenginleştirebileceğinizi,
Diğer kültürler ve kendi kültürünüz arasında bir bağ kurabileceğinizi
Empati, hoşgörü ve yaşam memnuniyetinizi arttırabileceğinizi,
Çevreye, dünyaya, doğaya, insanlığa, bilime, kültüre dair merak ve
farkındalığınızın artmasıyla kendinizi yenileme ve ilerletme kapasitenizi
geliştirebileceğinizi,
Araştırma alanlarınız için geniş fonlama olanakları ve ortaklar ile birlikte
çalışma fırsatları bulabileceğinizi……
Biliyor muydunuz?
AB programlarına “kolaylıkla katılabilirsiniz” tek gereken “Cesaret,
Merak ve Gayret”
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) sizlere tüm
bu süreçte uluslararası işbirliği ile destek vermek ve yol gösterici olmak

için yola çıkmış Akdeniz Üniversitesine bağlı 2003 yılından itibaren
faaliyette olan bir birimdir.

(Broşürde kullanılan görseller “https://europa.eu/learning-corner” sitesinden ilham alınarak Akvam ekibi
tarafından amatörce bir ruhla tasarlanmıştır.)

English;
Dear Young People and Researchers!
Did You Know That…?
With Erasmus +, Horizon 2020 and Youth projects,
You can develop an experience abroad and take a step forward in your
career within the framework of EU-Turkey cooperation.
You can experience fascinating aspects of the world
You can improve yourself and your environment by knowing different
cultures and traditions,
You can enrich your horizons by looking at events from a wide perspective
in academic, business and daily life,
You can establish a link between other cultures and your own culture.
You can increase your empathy, tolerance and life satisfaction,
You can improve your capacity to renew and advance yourself with your
curiosity and awareness
about the environment, the
world, nature, humanity,
science and culture,
You can find opportunities
to work with partners and
wide funding possibilities
for your research areas.
“You can ‘’easily’’ join”
EU programs. All you need is “Courage, Curiosity and Effort".

The European Union Research and Application Center (EURAC) of
Akdeniz University has been operating since 2003 and has set out itself
the goal of supporting and cooperating with you in all this process.

