
Освітні програма ЄС:

Еразмус Мундус та Еразмус+

можливості для студентів і 
викладачів



СТУПЕНЕВА МОБІЛЬНІСТЬ



НАПРЯМ I СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ

A. Спільні магістерські програми
B. Спільні докторські* програми для аспірантів 
та докторантів

138 магістерських програм Еразмус Мундус
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compe
ndia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

42 докторські програми Еразмус Мундус*
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compe
ndia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Erasmus Mundus Student Handbook – http://www.em-
a.eu/fileadmin/content/Student_Handbook_Final.pdf



ЕРАЗМУС МУНДУС: НАПРЯМ I:
Спільні магістерські або докторські* програми
 Розробляються і реалізуються консорціумом 

університетів, які розташовані у мінімум трьох 
європейських країнах

 Координується одним з європейських університетів 
 Стипендіальні пакети для  студентів +  гранти для  

науково-педагогічних кадрів + кошти на 
адміністрування програми 

 Обов’язкова мобільність студентів (навчання мін. у 2 
ВНЗ)

 Подвійний чи спільний диплом 
 Навчання з використанням як мінімум двох мов 
 Забезпечення візової підтримки студентів 
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ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?

 Для участі в магістерських програмах -
українські студенти або випускники, які мають 
рівень не нижче бакалавра

 Для участі в докторських* програмах – магістри, 
аспіранти, докторанти 

 Для короткотермінового проведення 
дослідження, розробок та/ або викладання 
спільних програм – науковці та викладачі  
(максимальний термін мобільності – 3 місяці)





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)
 Преференція надаватиметься студентам, які знаходяться

у топ-10 за результатами навчання.
 Вимагається високий рівень у двох з таких європейських

мов: English, French, Italian, Portuguese, Polish, and
Spanish

Кінцевий термін подання заявок на отримання стипендії: 20
січня 2014 року



СТИПЕНДІАЛЬНІ ПАКЕТИ:
 Подорожні витрати (мобільність) 
 витрати на реєстрацію в університеті та на 

навчання, 
 стипендія, 
 медичне  страхування.  

 Стипендія для магістрів – 1000 EUR / місяць;

 Стипендія для PhD студентів – 2800 EUR/ 

місяць; 

 Стипендія для дослідників/ викладачів - 1 200

EUR/ тиждень (максимально - три місяці). 



Erasmus Mundus. Action 1. 
результати відбору 2013 року

обрано/ 
спільні 

магістерські
подано 
заявок 

рівень 
успішності, %

обрано/ спільні 
докторські подано заявок 

рівень 
успішності, % 

Україна 84 473 18 7 35 18
3 15 0 3

Росія 39 709 6 12 68 19
4 19 3 11

Білорусь 11 70 15 1 5 25
1 8 1 3

Молдова 8 57 13 0 3 0
1 12 0 2

Грузія 17 83 19 0 10 0
0 5 0 2

Вірменія 20 147 13 0 4 0
0 7 0 3

Азербайджан 7 64 12 0 7 0
1 4 0 0



Erasmus Mundus. Action 1. участь студентів з України

 У 2004-2013 роках за магістерськими та докторськими програмами 
навчалися та були зараховані на навчання у 2013 році 343 студенти з 
України

 У 2004-2010 роках в програмах Еразмус Мундус, Напрям 1, взяли участь 27 
дослідників з України (scholars) 

2012 2013

всього подано 
заявок відібрано

% 
успішності 

всього 
подано 
заявок відібрано

% 
успішності 

спільні 
магістерські 

програми 395 52 13 488 87 18

спільні 
докторські 
програми 28 2 7 38 7 18



Вимоги до претендентів на стипендію Еразмус 
Мундус :

 Загальні вимоги до учасників: мотивація, високий 
рейтинг у навчанні, вільне володіння іноземною 
мовою, своєчасно надіслана та правильно заповнена 
аплікаційна форма та необхідні документи.

 Специфічні вимоги – розроблені консорціумом 
університетів, що розробив навчальну програму

Традиційний набір документів 
 Резюме
 Мотиваційний лист
 Копія дипломів про вищу освіту та додатків до 

дипломів + переклад 
 Листи - рекомендації
 Копія паспорта + фото



Програма Еразмус+: 

Спільні магістерські 
програми



2015-2016 академічний рік: перший набір

Перелік спільних магістерських програм буде 
опубліковано 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_
projects_action_1_master_courses_en.php

 Студентські стипендії: організаційні витрати, 
страховка, транспортні витрати, технічні витрати, 
витрати на проживання – max.25000 EUR на 
академічний рік на студента (стипендія – 1000 EUR)

 Стипендії для мобільності персоналу (викладання)

 Навчання у мінімум 2 європейських та / чи 
неєвропейських  країнах на основі Студентської 
угоди (Student Agreement)



СТИПЕНДІАЛЬНІ ПАКЕТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

Подорожні витрати
(1 000 - 3 000 EUR per academic year)
Витрати на облаштування
(1000 EUR - Partner Country students only)
Фіксована стипендія (1000 EUR)
Покриття витрат на реєстрацію та 
навчання
(9 000 EUR / рік – для студентів з країн-

партнерів)
(4 500 EUR / рік – для студентів з країн-
учасників програми)



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



СТУПЕНЕВА МОБІЛЬНІСТЬ 
В РАМКАХ  ДОКТОРСЬКИХ* ПРОГРАМ:

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ МАРІ СКЛАДОВСЬКА – КЮРІ
HORIZON 2020

 Вимоги: 4 роки досвіду науково-дослідної діяльності 
(за наявності докторського ступеня або без нього); не 
більше 12 місяців перебування у приймаючій установі 
протягом трьох останніх років 

 Кандидати подають заявки безпосередньо до установ 
– учасниць.  Список програм -
http://ec.europa.eu/euraxess/

 Контракт про зайнятість (працевлаштування) з 
приймаючою установою

Web-site: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm



КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ



ЕРАЗМУС МУНДУС НАПРЯМ II. 
КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Утворення партнерств між університетами ЄС і 
вищими навчальними закладами третіх країн задля  
обміну студентами (бакалаврський, магістерський, 
докторантський рівні) і науково-педагогічними кадрами 

 Стипендії для студентів, викладачів, науковців з 
європейських вищих навчальних закладів і третіх країн 

Партнерство передбачає двосторонній обмін, тож в 
рамках утвореного партнерства в українських 
університетах можуть викладати зарубіжні викладачі та 
навчатися студенти-іноземці.



НАПРЯМ II. 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 



ЕРАЗМУС МУНДУС НАПРЯМ II. 
КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Слідкуйте за оголошеннями конкурсів на кредитну
мобільність через веб-сайти партнерств Еразмус
Мундус або звертайтеся до міжнародних відділів
ваших ВНЗ!

Перелік веб-сайтів партнерств Еразмус Мундус 2012 та 
2013 років можна знайти за посиланням: 
http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-
universytetiv-ta-studentiv/erazmus-mundus-2009-2013.html



ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+:        
КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

 Навчання, стажування, викладання, професійна 
підготовка на основі  навчальних угод 

 В рамках заздалегідь укладених міжуніверситетських
угод (двосторонніх угод між ВНЗ) 

 Для усіх рівнів / етапів:
від 3 до 12 місяців для студентів; 
від 5 днів до 2 місяців для адмін. персоналу, науково-

викладацького складу  
 Повне визнання. Безоплатна основа 
 Гнучкий підхід до визначення розміру стипендії (+ 

транспортні витрати, віза, страховка, проживання)

 Одна форма заявки (application form) для мобільностей
всередині ЄС та поза межами ЄС 



КОНТАКТИ
 Веб-сайти програм

 Міжнародні відділи вищих навчальних 
закладів

 Національний Еразмус+ офіс в Україні
9 вул. Бастіонна, 8-й поверх, Київ
тел.: 0443322645/ 2866668
www.tempus.org.ua / www.erasmusplus.org.ua**


