Erasmus+
Спільні магістерські програми
Joint Master Degrees (JMDs)
Key Action 1. Навчальна мобільність
- Вища освіта -

Спільні магістерські програми (JMDs)
 Збільшено бюджет приблизно 1 млрд. євро для

реалізації близько 350 спільних магістерських програм та
підтримки близько 25 000 студентів на наступні 7 років
 Збільшено розмір стипендіальних пакетів
 Поглиблено фокус на працевлаштування випускників

програм, та на сталість запроваджених спільних
магістерських програм
 Поглиблено фокус на «зразковість» обраних

магістерських програм через удосконалення процедури
відбору програм та їх моніторингу
 Оцінювання якості ("Quality Review") запроваджених

програм в середині циклу їх запровадження, можливість
для фінансування трьох додаткових наборів студентів

Головні принципи
 Програми обираються на основі конкурсу.
 Програми мають втілюватися консорціумами, а не однією

інституцією
 Стипендіальні пакети (scholarships) надаватимуться найкращим

студентам-магістрам (більше 75% стипендіальних пакетів
будуть надані студентам з країн-партнерів) – 13-20 студентів на
набір
 Фінансування запрошених викладачів/ дослідників, які беруть

участь у викладацьких/ тренінгових/ дослідницьких заходах в
рамках реалізації спільних магістерських програм – як мінімум 4
дослідники на набір
 Програмам, що ведуть до отримання спільних дипломів,

надається перевага при відборі, проте програми, що ведуть до
отримання подвійних/ багатосторонніх дипломів, також можуть
брати участь
 Управління здійснюється Виконавчим Агентством з питань

освіти, аудіовізуальних засобів та культури, Брюсель

Склад консорціумів
 Будь-які державні та приватні організації з країн –

учасників програми та країн-партнерів
 Вищі навчальні заклади з країн – учасниць програми
повинні бути підписантами Хартії Еразмус для вищої
освіти
 Вищі навчальні заклади з країн-партнерів
 Неакадемічні партнери (підприємства, громадські
організації, фундації тощо)
 Аплікант - ВНЗ з країни-учасниці програми.
 Мінімальний склад консорціуму: 3 ВНЗ як повноцінні
партнери з 3 країн-учасниць програми
 Асоційовані партнери (необов’язково): участь у втіленні
окремих завдань та заходів, напр., трансфер знань та
навичок, додаткові курси чи можливості для
працевлаштування, стажування (такі партнери не є прямими
членами консорціуму програми та не отримують
фінансування).

Принципи щодо організації спільних
магістерських програм
 В результаті навчання має видаватися спільний,






подвійний чи багатосторонній диплом
Програми відкриті для учасників зі всього світу
Навчання проходить в двох (мінімум) країнахучасниках, що входять до консорціуму
Дослідження/ розробка дипломного проекту/
стажування можуть бути проведені на базі інших
партнерів консорціуму з країн-учасниць чи країнпартнерів, або на базі асоційованих партнерів
Тривалість проекту – max 5 років: 1 «підготовчий» рік
+
3 послідовні набори студентів

Основні терміни конкурсів
27.03.2014 – 12:00 CET: кінцевий термін для подання
заявок щодо спільних магістерських програм
(JMDs)
2014 кінець другого кварталу: рішення щодо обраних
спільних магістерських програм (Очікується обрання
9 програм загальним бюджетом приблизно
17 300 000 EUR)
2014-2015 академічні роки:
Втілення нових JMDs – підготовчий етап (JMD проекти
починають свою роботу між 1 серпня та 31 жовтня
2014 року)
2015-2016 академічний рік: перший набір (конкурс
для студентів ) в рамках нових JMDs

Спільні магістерські програми
Розмір гранту ЄС: 2-3 мільйони EUR
Фінансування для управління проектом:
170 000 EUR => 20 000 EUR на підготовчий рік (+)
по 50 000 EUR на набір студентів протягом наступних
трьох років
Фінансування для наборів студентів:
Максимально 25 000 EUR – на стипендіальний пакет за
академічний рік
Розмір стипендіального пакету визначається відповідно
до
•Тривалості програми (60, 90 or 120 ECTS)
•Країни/ регіону походження студента
•Витрат на реєстрацію в програмі (залежить від
університетів-партнерів)

Критерії відбору
 Актуальність проекту

(max 30 points)

 Якість дизайну проекту та його втілення

(max 30 points)

 Якість проектної команди та організації співпраці (max 20

points)
 Вплив та розповсюдження інформації про проект (max 20

points)
Проектні пропозиції мають набрати як мінімум 70 балів для того, щоб
бути рекомендованими для фінансування
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/documents/2014_JMD_award_criteria-1-ats_en.pdf

•Перший етап відбору: як мінімум 75% (22,5 балів) від
максимально можливої кількості балів за «актуальність»
•Другий етап відбору: як мінімум 60% від максимально можливої
кількості балів за інші три критерії

Партнерська угода
(JMD Consortium Agreement)
має відповідати принципам, закладеним у Хартію Еразмус для
вищої освіти. Що вказується в угоді?
• ролі та обов’язки координатора та партнерів,
• структура навчальної програми,
• перелік обов’язкових курсів та курсів за вибором,
• людські та фінансові ресурси відповідно до організації партнера,
• процедура подання заявок для студентів та процедура їх відбору,
• розміри витрат на управління проектом,
• залучення ресурсів поза межами гранту ЄС,
• витрати на залучення дослідників/ викладачів для втілення
програми,
• обсяг витрат на реєстрацію студентів,
• організація послуг для студентів, оцінювання успішності
студентів,
• узгодження процедур визнання результатів навчання та інші
аспекти тощо.
Партнерська угода підписується до того, як буде оголошено
конкурс для студентів

Хто може подавати документи на
спільні магістерські програми?
 Особи, що мають диплом бакалавра (чи

еквівалентний рівень)
 Особи, що ще не отримували стипендії для
здобуття рівня магістра за програмами Еразмус
Мундус
 Можна подавати документи на максимум три
спільні магістерські програми
 Всі студенти мають підписати угоду про
навчання (Student agreement) з представниками
партнерства JMD

Стипендіальні пакети для студентів
включають:
 Подорожні витрати/ travel allowance

(1 000 - 3 000 EUR per academic year)
 Витрати на облаштування/ an installation allowance
(1000 EUR - Partner Country students only)
 Фіксована стипендія /fixed monthly allowance
(1000 EUR)
 Покриття витрат на реєстрацію та навчання/
students' participation costs /tuition fees
(9 000 EUR / рік – для студентів з країн-партнерів)
(4 500 EUR / рік – для студентів з країн-учасників
програми)

Оцінювання якості спільних
магістерських програм
Оцінювання якості спільних магістерських програм
проводитиметься до початку третього набору студентів
Що оцінюватиметься?
 Чи справдилися очікуваня щодо зразковості, результатів та
актуальності програми?
 Чи фінансові/ управлінські питання, пов’язані з функціонуванням
партнерства, вирішувалися ефективно та відповідно до правил
програми?
 Чи є передумови для досягнення сталості результатів та чи будуть
зберігатися стандарти зразковості у викладанні курсів за умови
зменшення фінансової підтримки програми Еразмус+.
У разі успішного проходження оцінювання:
 Надається фінансування для наступних трьох (або менше) наборів
студентів
 Запроваджується співфінансування програм з боку партнерств
шляхом часткового покриття витрат на навчання студентами або
безпосередньо університетами, що беруть участь в партнерстві.

Для університетів: як подавати заявку?
Заявки складаються з е-форми та додатків:
1. Зареєструйте організації-партнери через Портал
учасників (Participant Portal) та отримайте
ідентифікаційний код учасника (Participant
Identification Code (PIC)
2. Застосовуючи PICs, створюється електронна
аплікаційну форму, форма та додатки подаються
електронним шляхом
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/keyaction-1-joint-master-degrees_en

Для університетів: як подавати заявку?
1. Проаналізуйте наявні міжнародні контакти.
2. З’ясуйте
• Чи є спільні магістерські програми у вашому
ВНЗ?
• Наскільки ваш ВНЗ готовий до прийняття
іноземних студентів?
3. Оцініть вашу роль щодо втілення спільної
магістерської програми (чи ви можете стати
повноцінним партнером? Асоційованим?)
4.Обговоріть вашу роль та внесок з іншими
представниками партнерства.
5.Включіться в роботу щодо розробки аплікаційної
форми та додатків.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Інструкції щодо Erasmus+ Key Action 1: Спільні
магістерські програми
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/keyaction-1-joint-master-degrees_en
Магістерські програми Еразмус Мундус
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compend
ia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Спільні магістерські програми: досвід програм
Еразмус Мундус
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practi
ces_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/documents/
repository/joint_intl_master_progr_web131120.pdf

