Destek Sağlayan Kuruluş: AB
Program Kodu ve Adı: H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Marie Sklodowska Curie - Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training
Networks-ITN)
Program Kapsamı: Yeni ve gelişmekte olan araştırma alanlarında kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini
hedefleyen Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında birden çok sayıda ve ülkeden üniversite ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi
kuruluşunun bir araya gelerek bir eğitim ve araştırma programı oluşturması hedeflenmektedir.
Bu eğitim programı kapsamında 4 yıla kadar proje önerileri sunulabilmekte olup; yüksek lisans ya da ortak protokollü bir doktora
programı olabileceği gibi sertifika programı ya da yaz okulu niteliğinde bir eğitim ağı da olabilmektedir. İlgili eğitim ağı kapsamında
istihdam edilen henüz doktora derecesinin almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan araştırmacıların
istihdam giderleri, network içi dolaşımları ve belirli araştırma giderleri proje bütçesi kapsamında karşılanabilmektedir.
Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında 3 farklı destek mekanizması yer almaktadır:
Eğitim Ağları Programı – European Training Network ( ETN )
En az üç farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden üç farklı akademi ve sanayi kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulacak
konsorsiyumla kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir araştırma ve eğitim programı ortaya konulması
hedeflenmektedir.
Sanayi Doktora Programı – European Industrial Doctorates ( EID )
En az iki farklı AB Üye veya Asosiye Ülkeden, an az bir akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşturulacak
doktora programı kapsamında kariyerinin başındaki araştırmacıların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar özelinde nitelikli bir şekilde
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Program kapsamında
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istihdam edilen araştırmacının, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak
zamanının %50’sinden fazlasını sanayi ortağında geçirmesi gerekmektedir.
Avrupa Doktora Programı – (European Joint Doctorates-EJD)
En az üç farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden üç farklı akademi ya da sanayi kuruluşunun bir araya gelerek oluşturacakları
uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi verilmesi
hedeflenmektedir. Ortak kuruluşların geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Uluslararası sektörler arası ve disiplinler
arası doktora eğitim sunan üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarını hedef alır.
Destek Kapsamı


ITN programları kapsamında eğitim programına dâhil olarak dolaşım gerçekleştiren araştırmacıların tüm yaşam giderleri ve

kuruma masrafları proje bütçesi kapsamında karşılanmaktadır.


Projenin gerçekleştirilmesi süresince doğması muhtemel araştırma ve eğitim giderleri, seyahat, çalıştay, konferans, saha

ziyareti gibi faaliyetlerde proje kapsamında desteklenmektedir.

Başvuru Tarihleri: Çağrı bazında değişmektedir.
* Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
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