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ЕРАЗМУС МУНДУС 

 

 

     Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію 

міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед 

студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих 

навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах.  

      

     Програму названо на честь видатного голландського вченого ХV ст., 

гуманіста і теолога Еразма Роттердамського (1465-1536 рр.), який 

багато мандрував Європою, навчався та працював у різних 

університетах і майже 500 років тому зрозумів переваги мобільності та 

міжнародного співробітництва в освіті та навчанні. 

     

      Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським 

Союзом в 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших 

курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу 

отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або 

проведення наукових досліджень у країнах ЄС. 



      

     Сучасний етап програми Еразмус Мундус II діє в період 2009-2013р.  

      

     Загальний бюджет програми становить: 

• 493,69 млн.€ для Напрямів 1 і 3 та  

• близько 430 млн.€ для Напряму 2.  

      

     Протягом 2009-2013рр. ЄС збільшуватиме підтримку найбільш 

талановитих студентів і викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм 

гранти для участі в спільних програмах в Європі.  

 

     Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус ІІ 

на період 2009-2013 рр., здійснюється Виконавчим агентством з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом 

Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та 

культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний 

директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG 

AIDCO). 



КОМПОНЕНТИ ДРУГОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС 

МУНДУС  

 

Напрям1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус               (1а. 

Магістерські та  1в. Докторські курси та програми) 

•спільні, розроблені за участі консорціуму університетів, магістерські (124 

програми) та докторські (22 програми) курси та програми, 

•стипендії для тих студентів, які обирають ці програми, 

• стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення 

досліджень в рамках навчання. 

 

Напрям 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям Еразмус 

Мундус: Вікно зовнішньої співпраці): 

•утворення партнерств між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну 

студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-

педагогічними кадрами; 

•стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих 

навчальних закладів і третіх країн. 

 

Напрям 3:Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного 

співробітництва в освіті зокрема.  



УЧАСТЬ У 1-му НАПРЯМІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС МОЖУТЬ 

БРАТИ: 

•українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту 

(рівні бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, 

молоді науковці.  

      

     Бажаючим навчатися потрібно обрати програму із списку курсів 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php та подати заявку, 

виконуючи інструкції та рекомендації розробників курсу. 

     Перелік магістерських програм 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_proj

ects_action_1_master_courses_en.php 

     Матеріали про всі магістерські та докторські курси Еразмус Мундус на 

2010/2011 акад.р. та основні кроки щодо участі російською мовою: 

http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/p_500.htm 

 

• українські науковці та викладачі на запрошення від своїх колег з 

європейських університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і 

програм Еразмус Мундус (за чинними умовами, треті країни, включаючи 

Україну, не можуть виступати ініціаторами та заявниками на створення 

консорціуму та розробку курсів і програм Еразмус Мундус). 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/p_500.htm


УЧАСТЬ У 2-му НАПРЯМІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС МОЖУТЬ 

БРАТИ: 

 

•вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і 

третіх країн, але вони не можуть самостійно подавати заявки на 

участь від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі, подати 

заявку має один з вищих навчальних закладів ЄС, учасник Хартії 

Еразмус; 

•студенти аспіранти, докторанти, науковці та викладачі з вищих 

навчальних закладів країн-членів ЄС і третіх країн. 
 

     За цим напрямом програми створюється консорціум європейських 

університетів та вищими навчальними закладами третьої країни або 

групи країн.  

     Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, 

навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти 

досягненню загальної мети партнерства.  

     Передбачено двосторонній обмін, - в рамках утвореного 

консорціуму в українських університетах можуть викладати зарубіжні 

викладачі та навчатися студенти-іноземці. 



УЧАСТЬ У 3-му НАПРЯМІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС МОЖУТЬ 

БРАТИ: 

 

•вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн-членів 

ЄС і третіх країн; 

•інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння 

розвитку сфери вищої освіти. 

 

     Партнерствo – мінімум 3 інституції країн ЄС та 2 з інших країн, які 

можуть брати участь у програмі Еразмус Мундус. 
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ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС В 2011 р.ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС В 2011 р.  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_2/2011/s1_08_turku_bmu_mid.pdf
http://www.utu.fi/bmu-mid
http://www.emerge.uaic.ro/
http://ewent.meil.pw.edu.pl/


АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЕРАЗМУС МУНДУС ЕРАЗМУС МУНДУС   СТАНОМ НА СТАНОМ НА 

27.10.2011 р.27.10.2011 р.  

№№    ПроектПроект    РікРік    НазваНазва    УстановаУстанова    МістоМісто    Термін Термін 

дії дії 

проектупроекту    

11  
Еразмус Еразмус 

Мундус ІІ Мундус ІІ   

  

20092009  «SDPROMO II «SDPROMO II ––  

Пропагування Пропагування 

європейської освіти зі європейської освіти зі 

сталого розвитку»сталого розвитку»  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

КиївКиїв  20200909--20120133  



ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ ЕРАЗМУС МУНДУС ЕРАЗМУС МУНДУС , , ЯКІ ПІДТРИМАНІ В 2011 РОЦІЯКІ ПІДТРИМАНІ В 2011 РОЦІ  
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11  
Еразмус Еразмус 

Мундус ІІ Мундус ІІ   

  

20120111  E M E R G E E M E R G E ––  Erasmus Erasmus 

Mundus European Mobility Mundus European Mobility 

with Neighbouring ReGion with Neighbouring ReGion 

in the East: Ukraine, in the East: Ukraine, 

Moldova, Belarus Moldova, Belarus   

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

КиївКиїв  20201111--20120133  
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20201111  EWENT EastEWENT East--West West 

European Network on European Network on 

higher Technical higher Technical 

education (EWENT)education (EWENT)  

Національний Національний 

технічний технічний 

університет університет 

“Київський “Київський 

політехнічний політехнічний 

інститут”інститут”  

  

КиївКиїв  20201111--20120133  
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