
Європейська Комісія оголосила нові
конкурси проектів у рамках освітньої

програми Erasmus Mundus II, що
фінансується ЄС. 

Нові конкурси освітньої програми
Erasmus Mundus



Erasmus Mundus

– це освітня програма ЄС, спрямована на 
активізацію міжнародного співробітництва та 
підвищення мобільності серед студентів, 
викладачів та науковців. 

Акцент програми зроблено на підвищенні 
освітньої співпраці між країнами ЄС та 
державами поза його межами.



 Загальний бюджет конкурсів –

170 мільйонів євро. 

Програма відкрита для вищих навчальних 
закладів з усіх країн світу, зокрема з України.



Програма має три компоненти: 

 «Спільні програми Erasmus Mundus» (Erasmus 

Mundus Joint Programmes),

 «Партнерствo Erasmus Mundus» (Erasmus 

Mundus Partnerships),

 «Популяризація європейської вищої освіти» 
(Promotion of European Higher Education).



«Спільні програми Erasmus 

Mundus»

 ЄС фінансує створення спільних магістерських 
та докторських програм між вищими 
навчальними закладами країн ЄС та 
університетами поза його межами.



«Партнерство Erasmus Mundus»

 Мета другого компоненту - посилення 
співпраці між вищими навчальними закладами 
ЄС та країнами поза межами Євросоюзу для 
сприяння мобільності студентів, докторантів, 
дослідників та адміністративного персоналу 
ВНЗ.

 Бюджет цього компоненту для країн Східного 
партнерства складає 35,649 млн. євро.



«Популяризація європейської вищої
освіти»

 Компонент надає підтримку міжнародним 
ініціативам, дослідженням, проектам та подіям, 
націленим на посилення міжнародного виміру 
вищої освіти. 

 Одним із пріоритетів цьогорічного конкурсу є 
країни-сусіди ЄС.



 Останній термін подачі заявок на всі три 
компоненти – 30 квітня 2012 року.



 Вищі навчальні заклади з України можуть 
брати участь у конкурсах як «повноцінні 
партнери» у складі міжнародних консорціумів. 



 Подавати заявку (тобто бути лідером 
консорціуму) має право лише університет з 
«європейської країни»

(держави ЄС, Європейського економічного 
простору, чинної чи потенційної країни-
кандидата на вступ до ЄС).



Проведення конкурсного відбору кандидатів 
за проектом “EMERGE” в рамках освітньої програми 

Європейського Союзу 
«Еразмус Мундус» 

Документи подаються до 
відділу академічної мобільності студентів 
Департаменту навчально-виховної роботи 

(1 корпус, офіс 299/13, тел..454-99-55)

Документи приймаються  до 22 лютого, 2012 року!
Сайт проекту http://emerge.uaic.ro/

http://emerge.uaic.ro/


Умови участі:

 У програмі можуть прийняти участь студенти 2-
5 курсу денної форми навчання.

 Середній бал за весь період навчання 
претендентів повинен бути не менше ніж 4,0 за 
п’ятибальної шкалою оцінювання.



Тривалість навчання від одного до двох
семестрів. 

Стипендія для студентів – 1000 €/місяць.



Студенти повинні підготовити 
наступні документи:
 заява на ім’я Голови конкурсної комісії із проханням розглянути 

кандидатуру на засіданні конкурсної комісії; 

 витяг з протоколу засідання кафедри факультету/інституту про 
рекомендацію даної кандидатури Конкурсній комісії із зазначенням 
програми навчання та назви приймаючого університету (не більше 
ніж дві програми); 

 завірена адміністрацією факультету/інституту копія навчальної 
картки студента із зазначенням середнього академічного балу; 

 інші документи, які підтверджують участь та здобутки студента у 
науковій та громадській роботі, участь в Міжнародних, 
Всеукраїнських олімпіадах та конференціях, участь у громадському, 
спортивному, культурному житті факультету/інституту 
університету; 

 інші копії документів відповідно до вимог приймаючої сторони 
(додаткові сертифікати такі як, міжнародні мовні сертифікати 
(TOEFL, IELTS), GRE, GMAT та інше);

 копія закордонного паспорту.



Пропозиції
 http://erasmusmundus.teamwork.fr/partner_searc

h.php

http://erasmusmundus.teamwork.fr/partner_search.php
http://erasmusmundus.teamwork.fr/partner_search.php


Пропозиція
Erasmus Mundus Collaboration

Від Donetsk National Technical University

Expected fields:

 Chemical Technology and Environment

 Green House Gas Emissions and Carbon 

Capture and Storage

 Architecture and Urban Planning

 Sustainable development



Expected Partners:

 Technical Institute of Tomar (Portugal)

 Technical University of Lisbon (Portugal)

 University of Fernando Pessoa (Portugal)

 University of Pavia (Italy)

 Politecnico di Torino (Italy)

 One of the University of Italy (tbd)

 Donetsk National Technical University (Ukraine)

 Donbass National Academy of Building and 

Architecture (Ukraine)

 National University "Lviv Politechnic"


