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Що таке Erasmus+ ?

ПрограмаПрограма ЄСЄС, , щощо підтримуєпідтримує освітуосвіту тата
професійнупрофесійну підготовкупідготовку, , молодмолодьь іі спортспорт

НадаНадаєє фінансуванняфінансування нана реалізаціюреалізацію програмпрограм, , 
проектівпроектів, , стипендійстипендій

ММіжнароднийіжнародний вимірвимір ЕразмусЕразмус++: : співпрацспівпрацяя ЄСЄС зз
іншіншиимими країнкраїнамамии
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НаціональнийНаціональний ЕразмусЕразмус++ офісофіс
вв УкраїніУкраїні

МандатМандат НЕОНЕО вв УкраїніУкраїні вв рамкахрамках ПрограмиПрограми ЕРАЗМУСЕРАЗМУС+ + включаєвключає
заходизаходи, , спрямованіспрямовані нана підтримкупідтримку, , популяризаціюпопуляризацію, , моніторингмоніторинг
тата поширенняпоширення інформаціїінформації пропро ПрограмуПрограму, , зокремазокрема уу сферісфері
вищоївищої освітиосвіти, , якіякі реалізуютьсяреалізуються уу співпраціспівпраці зз країнамикраїнами--
партнерамипартнерами ((ключовіключові напряминапрями діяльностідіяльності КАКА1, 1, КАКА2, 2, КАКА3)3)

ІнтернетІнтернет: www.erasmusplus.org.ua (зверніть увагу на розділ
“Індивідуальні гранти”)
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Чому Еразмус+?
•• УнікальнийУнікальний досвіддосвід навчаннянавчання вв ЄвропіЄвропі
•• ОтриманняОтримання подвійногоподвійного / / багасторонньогобагастороннього / / 

спільногоспільного дипломудиплому європейськєвропейськиихх ВНЗВНЗ
•• ЗнайомствоЗнайомство зз ЄвропоюЄвропою тата вищовищоюю освітосвітооюю країнкраїн--

членівчленів програмипрограми
•• ПокращенняПокращення мовнмовниихх навичокнавичок, , досвідудосвіду

міжкультурногоміжкультурного спілкуванняспілкування
•• ММожливостіожливості длядля працевлаштуванняпрацевлаштування черезчерез

визнаннявизнання кваліфікаційкваліфікацій тата періодівперіодів навчаннянавчання
закордономзакордоном

•• ОбмінОбмін знаннямизнаннями, , ідеямиідеями, , контактамиконтактами
•• ІІншенше
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Можливості академічної мобільності

Кредитна мобільність + індивідуальні
стипендії:

•• КороткостроковіКороткострокові обміниобміни нана основіоснові міміжжуніверситетськихуніверситетських
договорівдоговорів зз ВНЗВНЗ ЄЄСС

•• УчасникУчасникии обмінівобмінів: : студентистуденти, , аспірантиаспіранти, , викладачівикладачі,,
адміністративнийадміністративний персоналперсонал

Спільні магістерські та докторські програми + 
індивідуальні стипендії:

•• МагістерськаМагістерська програмапрограма, , щощо маємає викладатисявикладатися вв двохдвох чичи
більшебільше університетахуніверситетах країнкраїн--учасницьучасниць програмипрограми
ЕразмусЕразмус++
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СпільніСпільні магістерськімагістерські програмипрограми
ЕразмусЕразмус МундусМундус ((додо 2017 2017 рр.).)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/res
ults_compendia/selected_projects_action_1_mas
ter_courses_en.php

•• МагістерськіМагістерські програмипрограми зразковоїзразкової якостіякості, , щощо
пропонуютьсяпропонуються партнерствамипартнерствами університетівуніверситетів
ЄвропиЄвропи

•• 350 350 спільніспільні магістерськмагістерськіі програмпрограмии будбудутьуть обранообрано уу
20142014--2020 2020 рокахроках

•• ФінансуванняФінансування стипендійстипендій длядля 2525 000 000 студентівстудентів тата
викладачіввикладачів протягомпротягом семисеми роківроків
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Спільні магістерські програми:  
•• НавчанняНавчання заза спільноюспільною магістерськоюмагістерською

програмоюпрограмою, , щощо ведеведе додо отриманняотримання спільногоспільного, , 
двосторонньогодвостороннього чичи багатосторонньогобагатостороннього дипломудиплому

•• НавчанняНавчання уу щонайменшещонайменше двохдвох країнахкраїнах--
учасницяхучасницях партнерствапартнерства

•• ТривалістьТривалість програмипрограми:: 12 12 –– 18 18 –– 24 24 місяцівмісяців (60 (60 ––
90 90 –– 120 ECTS)120 ECTS)

•• НаданняНадання стипендіальнихстипендіальних пакетівпакетів длядля студентівстудентів, , 
якіякі пройшлипройшли конкурснийконкурсний відбірвідбір
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/jointmasterdegrees
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Як подавати заявки на спільні
магістерські програми
Еразмус Мундус
•• КонкурснийКонкурсний відбірвідбір заявокзаявок проводитьсяпроводиться

партнерствамипартнерствами, , щощо утворилиутворили програмипрограми

•• ПовнийПовний перелікперелік спільнихспільних магістерськихмагістерських програмпрограм
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
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Erasmus Erasmus MundusMundus MastersMasters CoursesCourses



Erasmus+Erasmus+

Erasmus Erasmus MundusMundus MastersMasters CoursesCourses
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Master Master ProgrammeProgramme Crossways in Cultural NarrativesCrossways in Cultural Narratives

•• ТривалістьТривалість програмипрограми: : 2  2  рокироки, , чотиричотири семестрисеместри
•• ТипТип дипломудиплому: : multiple degree (multiple degree (багатостороннійбагатосторонній дипломдиплом))
•• СхемаСхема мобільностімобільності: : Sem 1 Sem 1 –– Uni A; Sem 2 Uni A; Sem 2 –– Uni B; Sem 3 Uni B; Sem 3 –– Uni B; Uni B; 

Sem 4 Sem 4 –– Uni C.Uni C.
КандидатиКандидати маютьмають правоправо розробитирозробити своюсвою схемусхему мобільностімобільності
•• ХтоХто можеможе подаватисяподаватися нана програмупрограму??
КандидатиКандидати, , якіякі маютьмають рівеньрівень бакалаврабакалавра зз мистецтвамистецтва//культурикультури ((ArtsArts), ), мовмов

((LanguagesLanguages) ) чичи соціальнихсоціальних наукнаук ((Social Sciences)Social Sciences)
•• ВимагаєтьсяВимагається знаннязнання двохдвох зз такихтаких європейськихєвропейських мовмов: : English, French, English, French, 

Italian, Portuguese, PolishItalian, Portuguese, Polish
•• ТермінТермін поданняподання заявокзаявок нана отриманняотримання стипендіїстипендії: : 
•• зз 20 20 жовтняжовтня 2015 2015 рокуроку попо 20 20 січнясічня 2016 2016 рокуроку
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ОнлайнОнлайн заявкизаявки
ПеревіртеПеревірте вимогивимоги ддоо поданняподання заявокзаявок нана

сайтісайті спільноїспільної магістерськоїмагістерської програмипрограми
•• ВимогиВимоги додо кандидатівкандидатів длядля участіучасті вв конкурсахконкурсах
•• ДДиипломплом, , знаннязнання, , практичнийпрактичний досвіддосвід
•• ЗнанняЗнання мовимови
•• МотиваційнийМотиваційний листлист
•• РекомендаційніРекомендаційні листилисти
•• ІншіІнші документидокументи
•• ТерміниТерміни поданняподання документівдокументів! 
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ЯкимиЯкими мовамимовами виви маєтемаєте володітиволодіти??

•• БільшістьБільшість спільнихспільних магістерськихмагістерських програмпрограм
викладаєтьсявикладається англійськоюанглійською мовоюмовою, , протепроте єє іі
іншіінші мовимови викладаннявикладання

•• ОкрімОкрім основноїосновної мовимови викладаннявикладання, , стипендіатистипендіати
програмпрограм вивчаютьвивчають мовимови країнкраїн перебуванняперебування вв
рамкахрамках спеціальнихспеціальних курсівкурсів
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КонкурсиКонкурси нана спільніспільні магістерськімагістерські
програмипрограми

ПоданняПодання заявокзаявок нана участьучасть уу конкурсіконкурсі::
жовтеньжовтень 20120155 –– січеньсічень 20120166 ((перевіряйтеперевіряйте
термінитерміни нана вебвеб--сайтахсайтах програмпрограм))
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ЗацікавленіЗацікавлені вв докторськихдокторських програмахпрограмах??
•• КонкурсиКонкурси нана спільніспільні докторськідокторські програмипрограми

ЕразмусЕразмус МундусМундус триватимутьтриватимуть додо 2017 2017 рокуроку
•• СтруктураСтруктура програмпрограм тата процедурапроцедура відборувідбору

подібніподібні додо спільнихспільних магістерськихмагістерських програмпрограм
•• ПодаватиПодавати заявкизаявки нана спільнспільніі докторськдокторськіі

програмпрограмии ЕразмусЕразмус МундусМундус ((максимуммаксимум –– 3 3 
програмипрограми):):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_comp
endia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
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ЗацікавленіЗацікавлені вв докторськихдокторських програмахпрограмах??

ЗЗ 2015 2015 рокуроку вв рамкахрамках напрямунапряму Marie Marie 
SkSkłłodowskaodowska Curie Actions (MSCA)Curie Actions (MSCA) ППрограмрограмии
HORIZON 2020 HORIZON 2020 можнаможна будебуде подаватисяподаватися нана
стипендіїстипендії тата індивідуальнііндивідуальні дослідницькідослідницькі грантигранти

http://ec.europa.eu/msca
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Інформація та контакти в Україні
щодо участі у Програмі Горизонт 2020:

1) 1) ПорталПортал ПрограмиПрограми HORIZON 2020 HORIZON 2020 ВВ УкраїніУкраїні зз контактноюконтактною
інформацієюінформацією заза напрямкаминапрямками:: httphttp://h2020.link/://h2020.link/pointspoints//
((http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/supphttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/nort/n

ational_contact_points.htmlational_contact_points.html ))

2) 2) НацНацiiональнийональний iiнформацнформацiiйниййний центрцентр ззii спспiiвробвробiiтництватництва зз ЄСЄС уу
сферсферii наукинауки i i технологтехнологiiйй -- National National ContactContact PointPoint ofof UkraineUkraine
httphttp://www.fp6nip.kiev.ua/index.php/uk/2020/://www.fp6nip.kiev.ua/index.php/uk/2020/

КонтактиКонтакти:: кімнкімн.801 (8 .801 (8 поверхповерх), ), вулвул. . АнтоновичаАнтоновича ((ГорькогоГорького) 180, ) 180, 
КиївКиїв 0368003680

ТелефонТелефон//факсфакс: 044: 044--529 0332529 0332
ЕЕ--mailmail: : post@fp6post@fp6--nip.kiev.uanip.kiev.ua; ; nip@fp6nip@fp6--nip.kiev.uanip.kiev.ua; ; fp@fp6fp@fp6--
nip.kiev.uanip.kiev.ua; ; ic@fp6ic@fp6--nip.kiev.uanip.kiev.ua
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Кредитна
мобільність
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Про кредитну мобільність
ДляДля студентівстудентів

•• ДДляля участіучасті уу кредитнійкредитній мобільностімобільності ВиВи повинніповинні
навчатисьнавчатись абоабо працюватипрацювати уу навчальномунавчальному закладізакладі

•• ФінансуванняФінансування 1135,000 35,000 стипендійстипендій длядля реалізаціїреалізації
мобільностеймобільностей міжміж ЄСЄС тата країнамикраїнами--партнерамипартнерами (2014(2014--
2020)2020)

•• МобільністьМобільність длядля бакалаврівбакалаврів, , спеціалістівспеціалістів, , магістрівмагістрів, , 
аспірантіваспірантів, , докторантівдокторантів іі длядля персоналуперсоналу ВНЗВНЗ

•• ПеріодиПеріоди навчаннянавчання длядля студентівстудентів відвід 3 3 додо 12 12 місяцівмісяців нана
основіоснові стипендійстипендій ((покриттяпокриття витратвитрат нана проїздпроїзд тата
проживанняпроживання))

•• СтипендіяСтипендія длядля українськихукраїнських стипендіатівстипендіатів––750750--850 850 EUR/ EUR/ 
місяцьмісяць + + покриттяпокриття транспортнихтранспортних витратвитрат
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Як працює кредитна мобільність?
ДляДля викладачіввикладачів

 Teaching periods: Teaching periods: викладачівикладачі ВНЗВНЗ можутьможуть викладативикладати
вв університетахуніверситетах країнкраїн--членівчленів програмипрограми ((будьбудь--якіякі
дисциплінидисципліни) ) 

 Training periods: Training periods: професійнийпрофесійний розвитокрозвиток длядля
адміністративногоадміністративного тата викладацькоговикладацького складускладу ВНЗВНЗ уу
форміформі тренітреніннгівгів ((окрімокрім стажуваньстажувань), ), виконаннявиконання
професійнихпрофесійних обовобов’’язківязків/ / завданьзавдань уу ВНЗВНЗ країнкраїн--
членівчленів програмипрограми ((job shadowing, observation job shadowing, observation 
periods etc.periods etc.))
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Як працює кредитна мобільність?

ДляДля викладачіввикладачів
•• ПеріодиПеріоди стажуваннястажування/ / викладаннявикладання –– відвід 5 5 днівднів додо

2 2 місяцівмісяців
•• СтипендіяСтипендія длядля українськихукраїнських стипендіатівстипендіатів––100100--160 160 

EUR/ EUR/ деньдень + + покриттяпокриття подорожніхподорожніх витратвитрат
відповідновідповідно додо ProgrammeProgramme GuideGuide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmushttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus--
plus/documents/erasmusplus/documents/erasmus--plusplus--programmeprogramme--
guide_en.pdfguide_en.pdf
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Кредитна мобільність: 
як подавати заявки?

ЗапитайтеЗапитайте уу відділівідділі міжнароднихміжнародних звзв’’язківязків
•• щодощодо угодугод зз іншимиіншими ВНЗВНЗ нана реалізаціюреалізацію

академічноїакадемічної мобільностімобільності / / стажуваннястажування
викладачіввикладачів

•• щодощодо міжнароднихміжнародних спільнихспільних навчальнихнавчальних
програмпрограм, , якіякі маютьмають компоненткомпонент мобільностімобільності

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1--
navchalnanavchalna--mobilnist/indyvidualnimobilnist/indyvidualni--
hranty/kredytnahranty/kredytna--mobilnist.htmlmobilnist.html
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КАКА2: 2: ПроектиПроекти співпраціспівпраці

•• МодернізаціяМодернізація існуючихіснуючих абоабо створеннястворення новихнових програмпрограм
бакалаврськогобакалаврського, , магістерськогомагістерського циклівциклів тата PhDPhD

•• ОновленняОновлення навчальнихнавчальних матеріалівматеріалів тата методівметодів
навчаннянавчання

•• ВдосконаленняВдосконалення університетськогоуніверситетського врядуванняврядування, , 
розвитокрозвиток студентськогостудентського самоврядуваннясамоврядування іі послугпослуг длядля
студентівстудентів

•• ПідвищенняПідвищення якостіякості освітиосвіти

•• ПосиленняПосилення звзв’’язківязків міжміж університетамиуніверситетами тата
підприємствамипідприємствами, , університетамиуніверситетами тата громадамигромадами, , деде
вонивони розташованірозташовані
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КАКА2: 2: ПроектиПроекти співпраціспівпраці

•• РеалізуютьсяРеалізуються уу партнерствіпартнерстві
 МінімумМінімум тритри ВНЗВНЗ зз державдержав--членівчленів ЄСЄС
 МінімумМінімум тритри ВНЗВНЗ зз УкраїниУкраїни
 ГромадськіГромадські організаціїорганізації, , професійніпрофесійні обоб''єднанняєднання, , 

державнідержавні тата приватніприватні підприємствапідприємства, , науковонауково--досліднідослідні
установиустанови тощотощо

•• ПідготовкаПідготовка проектноїпроектної заявкизаявки спільноспільно усімаусіма
учасникамиучасниками партнерствапартнерства

•• КонкурснийКонкурсний відбірвідбір
•• ГрантГрант нана реалізаціюреалізацію проектупроекту
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КАКА3: 3: ПідтримкаПідтримка реформреформ
НаціональнаНаціональна командакоманда експертівекспертів

зз реформуванняреформування вищоївищої освітиосвіти вв УкраїніУкраїні
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3--pidtrymkapidtrymka--

reform/natsionalnareform/natsionalna--komandakomanda--ekspertivekspertiv--here.htmlhere.html
1.1. ОзнайомитисьОзнайомитись зз матеріаламиматеріалами щодощодо реформуванняреформування вищоївищої освітиосвіти

httphttp://://www.erasmusplus.org.uawww.erasmusplus.org.ua//erasmuserasmus/ka3/ka3--pidtrymkapidtrymka--
reform/reform/natsionalnanatsionalna--komandakomanda--ekspertivekspertiv--here.htmlhere.html

2.2. ДолучитисьДолучитись додо реформуванняреформування, , висловитивисловити своїсвої пропозиціїпропозиції тата
отриматиотримати консультаціїконсультації
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3--pidtrymkapidtrymka--
reform/natsionalnareform/natsionalna--komandakomanda--ekspertivekspertiv--here.htmlhere.html

3.  3.  ВзятиВзяти участьучасть уу заходахзаходах НаціональноїНаціональної командикоманди тата ЕразмусЕразмус++ офісуофісу
вв УкраїніУкраїні –– дивдив. . ПланПлан заходівзаходів НаціональноїНаціональної командикоманди
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%86%D0%B2%D0file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%86%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%2%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%2
0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%8B/Downloads/HERE_Plan_2015_ukr.pdfBD%D1%82%D1%8B/Downloads/HERE_Plan_2015_ukr.pdf
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ПрограмаПрограма ЕразмусЕразмус++: : ММОЛОДЬОЛОДЬ ((Erasmus+ YOUTHErasmus+ YOUTH))
•• ОрганізаціяОрганізація мобільностімобільності длядля молодихмолодих людейлюдей ((КАКА1) 1) задлязадля

підтримкипідтримки молодіжнихмолодіжних обмінівобмінів, , волонтерськихволонтерських заходівзаходів тата
мобільностімобільності молодіжнихмолодіжних працівниківпрацівників уу співпраціспівпраці зз країнамикраїнами--
партнерамипартнерами, , якіякі межуютьмежують зз країнамикраїнами--членамичленами ЄСЄС;;

•• СтратегічніСтратегічні партнерствапартнерства ((КАКА2);2);
•• ЗалученняЗалучення молодімолоді тата молодіжнихмолодіжних організаційорганізацій зз країнкраїн--

партнерівпартнерів ЄСЄС додо структурногоструктурного діалогудіалогу ((КАКА3), 3), щощо передбачаєпередбачає
участьучасть уу міжнароднихміжнародних конференціяхконференціях, , іншихінших заходахзаходах, , якіякі
сприяютьсприяють конструктивномуконструктивному спілкуваннюспілкуванню міжміж молодимимолодими
людьмилюдьми тата політикамиполітиками іі посадовцямипосадовцями..

РесурснийРесурсний центрцентр SALTO YOUTHSALTO YOUTH:: httpshttps://://www.saltowww.salto--
youth.netyouth.net//rcrc//eecaeeca// КонтактнаКонтактна особаособа ((відповідальнийвідповідальний заза
УкраїнуУкраїну) ) –– АндрійАндрій ПавловичПавлович ((Andrij.Pavlovych@frse.org.plAndrij.Pavlovych@frse.org.pl))

ПошукПошук партнерпартнерівів длядля співпраціспівпраці заза напрямомнапрямом YOUTHYOUTH -
www.otlas.eu

ІнформаціяІнформація длядля молодімолоді щодощодо європейськоїєвропейської політикиполітики тата
можливостейможливостей -- Eurodesk www.eurodesk.org/edesk/



НаціональнийНаціональний ЕразмусЕразмус++ офісофіс
вв УкраїніУкраїні

вул. Бастіонна 9, 8-й поверх, Київ
тел.: (044)3322645, (044)2866668
Email: office@erasmusplus.org.ua
www.erasmusplus.org.ua
Skype: erasmusplus_ua





КорисніКорисні посиланняпосилання::
•• ПроПро ПрограмуПрограму ЕразмусЕразмус++

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/index_en.htm (відео)

•• ПроПро напрямнапрям МаріМарі СкладовськаСкладовська--КюріКюрі ПрограмиПрограми ГоризонтГоризонт
20202020 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-
library/videos/items/20150619-follow-marie-curie_en.htm (відео)

•• ПроПро ПрограмуПрограму ГоризонтГоризонт 20202020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-
2020-video-general-overview (відео) 

•• ПроПро АсоціаціюАсоціацію студентівстудентів тата випускниківвипускників програмипрограми
““Erasmus Erasmus MundusMundus”” http://www.em-a.eu/

•• ПроПро програмупрограму ““Study in EuropeStudy in Europe””
httphttp://www.studyineurope.eu/://www.studyineurope.eu/



БажаємоБажаємо успіхівуспіхів тата
запрошуємозапрошуємо додо співпраціспівпраці!!

ДякуємоДякуємо заза увагуувагу!!


