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Global-MINDS Nedir ?
Global Toplumsal Hareketlilik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Psikolojisi
Avrupa Yüksek Lisansı (Global-MINDS), Sosyal ve Kültürel
Psikolojinin kavrayışlarına odaklanan ve bu kavrayışları günümüz
sosyal ve toplumsal konularına uyarlamayı amaçlayan 120 ECTS’lik
ve 2 yıllık tezli bir Yüksek Lisans programıdır.

Global-MINDS’ın Oluşumu:
Partnerlerin
Seçimi
• Özgün bir program
tasarlanması
• Küresel Hareketlilik
• Kültür Etkileşimleri
• Disiplinlerarası
yaklaşımlar
• Avrupa’nın toplum
ihtiyaçları ile
ilişkilendirme

Projenin
oluşumu

• Bolonya Sürecine
uyum
• Akademik uzmanlık
• Tecrübeli akademik
kadro
• Programların birbirine
uyumu ve akredite
edilmiş olması
• Geniş Network ağları

• Mevcut derslerin
ortak programa
uyumu
• ECTS Denklikleri
• Çeşitlilik/Uzmanlık
Dengesi
• Tüm ortakların
eşit katkı sağlaması
• Kalite
Değerlendirmesi

Müfredatın
Belirlenmesi

Başvuru
Süreci
•ERASMUS + başvuru
süreci
•Avrupa
Akreditasyon
Konsorsiyumu (ECA)
değerlendirmesi
•Yerel otoritelerin
onayı (örn: YÖK)

Global-MINDS’ın Yapısı:
 Global-MINDS, Toplumsal Global Hareketlilik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Psikolojisi
alanlarında bilimsel bilgi ve pratik yetenekler konusunda, yüksek kaliteli uluslararası bir
eğitim vermeyi amaçlar.
 Yüksek Lisans dersleri öğrencilere sosyal konularla ilgili ayrıntılı teorik bilgi edinme
fırsatının yanında, en az iki Partner Üniversite sayesinde birinci elden kültürlerarası
deneyim elde etme ve elde ettiği teorik bilgiyi bu deneyimlerde kullanma fırsatı da sunar.
 Program Avrupa’nın sosyal ve kültürel çeşitlilik, kapsama ve uluslararası hareketlilik
konularında ortaya çıkan toplumsal zorluklara çözüm formüle etmeye ve oluşturmaya
yetecek kabiliyette kalifiye mezun öğrenci ihtiyacına bir cevap niteliği taşımaktadır.
 Global-MINDS mezunlarının iş imkânlarını genel Sosyal Psikoloji alanı mezunlarına göre
gözle görülür biçimde arttırması hedeflenmektedir.

Global-MINDS İşleyişi:
University of Social Sciences
and Humanities
(Varşova, Polonya)

University Institute of Lisbon
(Lizbon, Portekiz)

+ Seçmeli

+ Seçmeli

YOL A

YOL C

YOL B

University of
Limerick
(İrlanda)

Oslo Üniversitesi
(Norveç)

+ Seçmeli

Koç Üniversitesi
(İstanbul, Türkiye)

+ Seçmeli

Global – MINDS Yaz Okulu
(Zorunlu)
Zorunlu Staj

Ortak üniversitelerden herhangi birisi

+ Seçmeli

Global-MINDS Partner Üniversiteler:
Global-MINDS konsorsiyumun 5 Partner Üniversiteden oluşmaktadır:

1- University Institute of Lisbon (ISCTE-IU), Lizbon, Portekiz (Koordinatör Üniversite)
Kültürlerarası Psikoloji alanında 2 yıllık Yüksek Lisans Programı.

2- Oslo Üniversitesi (UIO), Norveç
Psikoloji alanında Sağlık, Gelişme ve Toplum alanında uzmanlaşma imkânı sunan 2 yıllık Yüksek Lisans Programı.

3- University of Social Sciences and Humanities (SWPS), Varşova, Polonya
Liderlik Psikolojisi – Anlaşmazlık, Kriz ve İşbirliği alanında uzmanlaşma imkânı sunan 2 yıllık Psikoloji Yüksek Lisans Programı.

4- Koç Üniversitesi (KU), İstanbul, Türkiye
Sosyal ve Organizasyon Psikolojisi alanında uzmanlaşma imkânı sunan 2 yıllık Psikoloji Yüksek Lisans Programı.

5- University of Limerick (UL), İrlanda
Uygulamalı ve Sosyal Psikoloji alanında uzmanlaşma imkânı sunan bir yıllık Yüksek lisans Psikolojik Bilim

Global-MINDS Başvuru Süreci:
 2016 Erasmus+ Programı için 89 proje başvuru yapmıştır.
 Global-MINDS projemiz, komisyon değerlendirmesinden 90/100
puan alarak 27 kabul edilen projenin içinde yerini almıştır.

Projenin öne çıkan kriterleri:
Komisyon Değerlendirme Raporuna göre, öne çıkan kriterlerimiz;

 Projenin Erasmus + ilkelerine uyumu
 Projenin tasarım ve uygulanmasında kalite düzeyi
 Akademik kadronun güçlü uzmanlık alanı ve işbirliği
uyumunun sağlanmış olması
 Programın etkisi ve sürdürülebilirliği

Projenin öne çıkan kriterler:
1- Projenin Erasmus + ilkelerine uyumu
 Ülkeler ve kültürlerarası interdisipliner çeşitlilik.
 Mobility (Hareketlik): Programın çok bacaklı yapısı.
 Öğrenci seçim sürecinin şeffaflığı.
 Kalite ölçümleri.
 Tüm derslerin aynı ortak bir dil üzerinden gerçekleşecek olması.
 Özel sektörden partnerlerinde ortak program yapısına dahil
edilmesi.
 Ders programı yapısının EMJD kurallarına 100% uyumu.
 Programın amaç, kazanım, gelişim ilkelerinin açık ve net ifade
edilmiş olması.

Projenin öne çıkan kriterleri:
2- Projenin tasarım ve uygulanmasında kalite düzeyi
 Proje önerimiz özellikle Avrupa üzerinde yoğunlaşarak dünyanın birçok
bölgesinde önem arz edecek bir konuyu ele almıştır.
 Farklı ülke ve yapılarda üniversiteler bir araya gelerek kusursuza
entegre edilmiş bir öğretim yapısı kurgulamış ve ölçümler geliştirmiştir.
 Proje dâhilinde eğitim verecek olan öğretim üyesi kadrosu kendi
alanlarında kapsamlı tecrübeye sahip akademisyenlerden oluşmaktadır
ve güçlü özgeçmişler üzerinden bu kadro komisyona raporlanmıştır.
 Programın yapısı öğrencinin hayatı ile program çerçevesindeki
akademik kazanımları arasında doğrudan bir bağ kurmaktadır.
 Programın akademik ve tüm kalite ölçümleri SWOT analizleri üzerinden
kurgulanmaktadır.

Projenin öne çıkan kriterleri:
3- Akademik kadronun güçlü uzmanlık alanı ve işbirliği uyumunun
sağlanmış olması
 Konsorsiyum Sosyal ve Kültürel Psikoloji alanında dünya çapında
tanınırlığa sahip seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır.
 Öğretim üyelerinin akademik başarıları projeye önemli bir katma
değer sağlamaktadır.
 Programı oluşturan akademik kadro özel sektör içinde de güçlü bir
network ağına sahiptir ve bu ağın öğrencilere önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmüş ve başvuruda vurgulanmıştır.
 Proje oluşum aşamasında ve başladıktan sonra sağlanacak iletişim ve
işbirliği açıkça belirtilmiştir.

Projenin öne çıkan kriterleri:
4- Programın etkisi ve sürdürebilirliği
 Programın güçlü akademik kadrosu ve eğitim kalitesi göz önünde
bulundurularak uzun vadede önemli ölçüde potansiyel öğrenci
çekmesi düşünülmektedir.
 Programın birleşik yaklaşımı, şeffaflığı, günümüz sosyal ve sosyopolitik gelişmelere kültürlerarası bir bakış açısı getiriyor olması,
Avrupa Yüksek Öğrenim Sisteminin (EHAE) daha çekici hale gelmesini
sağlayacaktır.
 Projenin toplumsal analizlerle yakından ilişki kurabilecek olması ve
günümüz toplumlarındaki karmaşık sosyal sorunlara ehil ve yaratıcı
çözümler getirebilecek olması, öğrencinin yetkinlik seviyesini ve iş
piyasası için değerini arttıracaktır.

Soru & Cevap
W:http://global-minds.eu/
E: sercetin@ku.edu.tr
T: 0212 338 1299
Teşekkürler…

