
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 146 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 

Спеціальний випуск 
Програма Темпус 

 
1 . 3-й конкурс заявок на конкурс Темпус I V 

Темпус є програмою Європейського Союзу з підтримки модернізації 
вищої освіти в країнах-партнерах Східної Європи, Центральної Азії, 
Західних Балкан та регіону Середземномор’я загалом шляхом проектів 
співпраці між університетами. Також програма Темпус покликана 
сприяти добровільному зближенню систем вищої освіти країн-
партнерів з розробками ЄС в області вищої освіти, таких як 
Лісабонський план та Болонський процес.  
Темпус надає підтримку консорціумам установ, що в основному 
складаються з університетів або університетських асоціацій. Не 
навчальні установи також можуть стати частиною консорціуму.  
Цілі: загальною метою програми Темпус є створення співпраці в 
області вищої освіти між Європейським Союзом та країнами-
партнерами в країнах-сусідах ЄС.  
Темпус фінансує три різновиди діяльності: 
 

 Спільні проекти 
Спільні проекти (Joint Projects), засновані на багатосторонньому 
партнерстві між вищими навчальними закладами ЄС та країн-
партнерів та спрямовані на обмін знаннями та досвідом між 
університетами та установами ЄС в країнах-партнерах та між 
установами країни-партнера в деяких випадках. Спільні проекти 
виконуються на інституціональному рівні та спрямовані допомогти 
розробці навчального плану, підвищити університетське управління та 
звернутись до розв’язання питань, пов’язаних з вищою освітою та 
суспільством. Спільні проекти можуть включати невелику за обсягом 
короткострокову діяльність з мобільності для студентів, викладацького 
складу, дослідників, адміністрації університету та підприємств.  
Вимоги: 



 юридичною особою (юридичною установою) в ЄС або 
країною-партнером Темпус; 

  державним або приватним закладом вищої освіти; 

 асоціацією, організацією або мережею закладів вищої 
освіти, діяльність яких спрямована на удосконалення та 
реформу вищої освіти, а також співпрацю в Європі, між 
Європою та іншими частинами світу. 

 

 Структурні заходи 
Структурні заходи (Structural Measures), метою яких є внесок у 
розвиток та реформу освітніх установ та систем на державному рівні в 
країнах-партнерах. Вони можуть стосуватись проблем, пов’язаних з 
реформою управлінських структур та систем (кваліфікаційні стуктури, 
гарантія якості тощо) або посиленням зв’язку між вищою освітою та 
суспільством. Структурні заходи можуть включати вивчення та 
дослідження, конференції та семінари, навчальні курси, поради щодо 
курсу дій (поради щодо курсу дій) та розповсюдження інформації.  
Вимоги: 

 державним або приватним закладом вищої освіти; 
 асоціацією, організацією або мережею закладів вищої 

освіти, діяльність яких спрямована на удосконалення та 
реформу вищої освіти, а також співпрацю в Європі, між 
Європою та іншими частинами світу; 

 національні або міжнародні ректорські, викладацькі та 
студентські організації.  

 

 Супровідні заходи 
Супровідні заходи (Accompanying Measures) включає поширення 
інформації та інформаційну діяльність, таку як тематичні конференції, 
вивчення та діяльність, спрямовану на визначення та залучення 
кращих практик, консультації партнерів тощо. 
Спільні проекти та структурні заходи виконуються шляхом конкурсів 
заявок (Calls for Tender) або рамкових контрактів. Щороку конкурси 
заявок містять всю необхідну інформацію щодо порядку подання 
заявки на фінансування та критеріїв, яких необхідно дотримуватись 
для отримання фінансування.   
Крайній строк подачі заявок: 
Спільні проекти: 9 березня, 2010 (12.00 за місцевим часом 
Брюселю) 
Структурні заходи: 9 березня, 2010 (12.00 за місцевим часом 
Брюселю) 
Додаткова інформація: 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php   

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php


2. Магістерські стипендії з European Literary Cultures - CLE 
Європейський Союз у рамках програми «Еразмус Мундус»  пропонує 
науковцям з Третіх країн стипендії на 2010-2012 академічні роки, під 
час яких вони можуть навчатися у 2-3 ВНЗ Європи. 
Програма Еразму Мундус – це програма співробітництва та 
мобільності в області вищої освіти. Вона спрямована на підвищення 
якості європейської вищої освіти та покращення між культурного 
розуміння завдяки співробітництву з європейськими та 
неєвропейськими країнами.  
Вимоги: хороший рівень з дисципліни, що відноситься до CLE, 
визнаний професійний рівень з англійської мови та з мови навчання 
закладу консорціуму, обраних для першого року магістерського курсу. 
Кінцевий строк подачі заявок для науковців: 20 квітня 2010 року.  
Детальний опис магістерських курсів знаходиться на веб-сайті:  
www.cle.unibo.it  або  
http://unistudy.org.ua/opportunities/erasmus.htm?keyword=Erasmus+Mund
us  
 
 

Випуск № 146 інформаційної системи «Джерело» можна знайти 
на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
15.02.10 
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