
• Навчання та викладання 
• в Європі
• Можливості 
• в рамках 
• програми 
• Європейського
• Союзу 
• ЕРАЗМУС+
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Що таке Erasmus+ ?
• Програма ЄС, що підтримує освіту та підготовку, 

молодь і спорт

• Надає фінансування на реалізацію програм, 
проектів, стипендій

• Розвиток співпраці ЄС-ЄС та ЄС- інші країни 
(міжнародний вимір) 
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Чому академічна мобільність?
• Унікальний досвід навчання в Європі 
• Отримання подвійного/ багастороннього/ 

спільного диплому європейських ВНЗ
• Знайомство з Європою та вищою освітою країн-

членів програми
• Зміцнення мовних навичок, досвіду 

міжкультурного спілкування 
• Ширші можливості для працевлаштування через 

визнання кваліфікацій та періодів навчання 
закордоном 

• Обмін знаннями, ідеями, контактами
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Можливості академічної мобільності
Кредитна мобільність + індивідуальні 
стипендії 
Короткострокові періоди навчання (обміни) в 
Європі, отримані компетентності та результати 
навчання мають бути визнані при  поверненні в 
Україну 
Спільні магістерські програми+ 
індивідуальні стипендії 
Магістерська програма, що має викладатися в 
двох чи більше університетах країн-учасниць 
програми Еразмус+
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Спільні 
магістерські 

програми 
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Спільні магістерські програми 
• Продовження спільних магістерських програм 

Еразмус Мундус
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_

compendia/selected_projects_action_1_master_cou
rses_en.php

• Магістерські програми зразкової якості, що 
пропонуються партнерствами університетів 
Європи та країн-партнерів

• 350 спільні магістерських програм буде обрано у 
2014-2020 роках

• Фінансування стипендій для 25 000 студентів та 
викладачів протягом семи років
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Спільні магістерські програми:  
• Навчання за спільною магістерською 

програмою, що веде до отримання спільного, 
двостороннього чи багатостороннього диплому

• Навчання у щонайменше двох країнах-
учасницях партнерства

• Тривалість програми: 12 – 18 – 24 місяців (60 –
90 – 120 ECTS)

• Надання стипендіальних пакетів для студентів, 
які пройшли конкурсний відбір 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/jointmasterdegrees
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Стипендіальні пакети 
Студенти з країн-

партнерів програми 
Еразмус+

Студенти з країн-
членів програми 

Еразмус+

Покриття витрат на 
реєстрацію і 
навчання

до
€ 9 000 на рік

до 
€ 4 500 на рік

Подорожні витрати € 2 000 - € 3 000 на рік € 1 000 
на рік

Витрати на 
облаштування

€ 1 000

Стипендія 
(max 24 місяців)

€ 1 000
на місяць

€ 1 000
на місяць
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Як подавати заявки на спільні 
магістерські програми Еразмус 
Мундус 

• Конкурсний відбір заявок проводиться 
партнерствами, що утворили програми  

• Повний перелік спільних магістерських програм
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_

compendia/selected_projects_action_1_master_cou
rses_en.php

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html





• Master Programme Crossways in Cultural Narratives

• Тривалість програми: 2 роки, чотири семестри
• Тип диплому: multiple degree (багатосторонній диплом)
• Схема мобільності: Sem 1 – Uni A; Sem 2 – Uni B; Sem 3

– Uni B; Sem 4 – Uni C.
Кандидати мають право розробити свою схему мобільності
• Хто може подаватися на програму?
Кандидати, які мають рівень бакалавра з мистецтва/
культури (Arts), мов (Languages) чи соціальних наук
(Social Sciences)
• Вимагається знання двох з таких європейських мов:

English, French, Italian, Portuguese, Polish
• Кінцевий термін подання заявок на отримання
стипендії: 20 січня 2014 року
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Онлайн заявки
Перевірте вимоги до подання заявок на 

сайті спільної магістерської програми 
• Вимоги до кандидатів для участі в конкурсах
• Диплом, знання, практичний досвід 
• Знання мови
• Мотиваційний лист
• Рекомендаційні листи
• Інші документи 
• Терміни подання документів! 
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Якими мовами ви маєте володіти?

• Більшість спільних магістерських програм 
викладається англійською мовою, проте  є і 
інші мови викладання ... 

• Окрім основної мови викладання, стипендіати 
програм вивчають мови країн перебування в 
рамках спеціальних курсів
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Конкурси на спільні магістерські 
програми:

• Аплікаційний процес – жовтень 2014 –
січень 2015 (перевіряйте терміни на веб-
сайтах програм)

Кредитна мобільність:
• Конкурси розпочато в рамках існуючих 

партнерств Еразмус Мундус  
• Проконсультуйтесь з відділом міжнародних 

зв’язків щодо можливості і правил участі
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Якщо ви були відібрані в рамках 
конкурсів для здійснення 
академічних мобільностей :

• *Підготовьте запит на отримання візи/ 
проходження інших адміністративних процедур 

• *Підготуйте всі необхідні документи (як 
оригінали, так і затверджені копії)

• *Ознайомтеся зі своїми правами та 
обов’язками, що зазначені у студентській угоді

• *Зв’яжіться та поспілкуйтеся з випускниками 
програм Еразмус Мундус (через асоціацію 
випускників EMA http://www.em-a.eu/)
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Зацікавлені в докторських програмах? 
• Конкурси на спільні докторські програми 

Еразмус Мундус триватимуть до 2017 року
• Структура програм та процедура відбору 

подібні до спільних магістерських програм
• Подавати заявки на отримання стипендій  

напряму до однієї з 42 спільних докторських 
програм Еразмус Мундус

• Конкурси у 2015 році відкрито
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compend

ia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
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Зацікавлені в докторських програмах? 
• З 2015 року в рамках напряму Marie 

Skłodowska Curie Actions (MSCA) програми
HORIZON 2020 можна буде подаватися на 
стипендії та індивідуальні дослідницькі гранти 

http://ec.europa.eu/msca
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Кредитна 
мобільність 
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Відкриті можливості. 
Еразмус Мундус Партнерство 

Перелік партнерств Еразмус Мундус за участі українських
вищих навчальних закладів, в рамках яких відкриваються
конкурси на короткострокову мобільність у 2014 р.

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html

Слідкуйте за оголошеннями конкурсів на кредитну 
мобільність через веб-сайти партнерств Еразмус Мундус 
або звертайтеся до міжнародних відділів ваших ВНЗ!
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Еразмус Мундус Партнерство
5 типів мобільностей:
• Бакалаври      – від 1 сем. до 1 навч. року
• Магістри         – від 1 сем. до 2 навч. років (24 міс.) 
• Аспіранти (Doctorates) – 6 - 36 міс. 
• Працівники ВНЗ – 1 - 3 міс. 
• Докторанти, дослідники (постдокторанти) (Post-doctorate 

fellowships) – 6 - 10 міс.
Три цільові групи:  

• 1: представники консорціуму 
• 2: інші учасники з країн – партнерів 
• 3: учасники з країн – партнерів, що належать до

вразливих груп 
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Про кредитну мобільність 
• Короткотермінові періоди навчання і стажування 

закордоном, які мають бути визнані при поверненні 
до вищого навчального закладу в Україні 

• Міжнародний вимір програми Еразмус+ (обміни між 
країнами-членами і країнами-партнерами програми)

• Фінансування 135,000 стипендій для реалізації 
мобільностей між ЄС та країнами-партнерами (2014-
2020)

• Мобільність для молодших спеціалістів, бакалаврів, 
магістрів, аспірантів, докторантів і для персоналу 
ВНЗ

Можливості, 
які будуть 
відкриті з 

2015
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Можливості, 
які будуть 
відкриті, 

починаючи 
з 2015 року 

Як працює кредитна мобільність?
• ВНЗ з поза меж Європи можуть укладати угоди про 

мобільність з європейськими університетами 
• В угодах зазначається:

• Скільки студентів та персоналу ВНЗ може 
брати участь у програмах обміну 
(мобільності) 

• Навчальні дисципліни, в рамках яких 
здійснюється обмін 

• Обов’язкове визнання здобутих 
компетентностей та результатів навчання 



Erasmus+Erasmus+

Можливості, 
які будуть 
відкриті, 

починаючи 
з 2015 року 

Як працює кредитна мобільність?
• Для студентів/ аспірантів: періоди навчання 

закордоном мають бути визнані як частина 
навчальної програми, за якою студенти навчаються в 
українських ВНЗ; стажування (з 2016 року) як 
частина навчальної програми (напр., assistantship/ 
асистент професора в європейському ВНЗ).

• Періоди навчання для студентів від 3 до 12 місяців 
на основі стипендій (покриття витрат на проїзд та 
проживання)

• Стипендія для українських стипендіатів–750-850 
EUR/ місяць

+ покриття транспортних витрат 
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Можливості, 
які 

з’являться 
починаючи 
з 2015 року 

Як працює кредитна мобільність?
• Для викладачів
Teaching periods: викладачі ВНЗ можуть викладати в 

університетах країн-членів програми (будь-які 
дисципліни) 

Training periods: професійний розвиток для 
адміністративного та викладацького складу ВНЗ у 
формі тренінгів (окрім стажувань), виконання 
професійних обов’язків/ завдань у ВНЗ країн-
членів програми (job shadowing, observation periods 
etc.) 
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Можливості, 
які 

з’являться 
починаючи 
з 2015 року 

Як працює кредитна мобільність?

Для викладачів
• Періоди стажування/ викладання – від 5 днів до 2 

місяців 
• Стипендія для українських стипендіатів–100-160 

EUR/ день + покриття подорожніх витрат 
відповідно до Programme Guide 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf
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Кредитна мобільність: як 
подавати заявки?

• Запитайте у відділі міжнародних зв’язків
• щодо угод з іншими ВНЗ на реалізацію 

академічної мобільності/ стажування 
викладачів

• щодо міжнародних спільних навчальних 
програм, які мають компонент мобільності 

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-
navchalna-mobilnist/indyvidualni-
hranty/kredytna-mobilnist.html

Можливості, 
які 

з’являться,
починаючи з 
2015 року 



Національний Еразмус+ офіс в Україні
вул. Бастіонна, буд.9, 8-й поверх, Київ
тел.: 0443322645/ 2866668,email: office@erasmusplus.org.ua
• www.erasmusplus.org.ua


