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5-Й КОНКУРС ПРОГРАМИ ТЕМПУС IV ОГОЛОШЕНО!!! 

Actions Акції: 
 Joint Projects  Спільні проекти 

 Structural Measures Структурні заходи 

 

Reference  Посилання 

EACEA 25/2011 – Виконавче агентство з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів та культури 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_
2011_en.php 

 

Deadline 23 Лютого 2012 – 12:00 (noon) Brussels time 

Selection Results Липень 2012 

 

Сайт Національного Темпус-офісу в Україні: 

http://www.tempus.org.ua 

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
http://www.tempus.org.ua/


Для подання заявки: 

 Ознайомитись з інструкціями (Fifth Call Application Guidelines) 

 Ознайомитись з національними та/або регіональними 

пріоритетами  

 визначити тип майбутнього проекту 

 визначити тематику майбутнього проекту (має відповідати 

пріоритетам) 

 створити консорціум (пріоритет повинен співпадати для всіх 

учасників консорціуму); 

 із складу партнерства обрати грант-апліканта 

 підготувати проектну заявку та всі необхідні документи 

англійською (французькою чи німецькою) мовою  

 подати заявку до 23 лютого 2012р 12.00 за Брюсселем.   

 



Інструкції 

Офіційна документація англійською мовою за лінком: 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.

php 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php


Тематика майбутнього проекту 

Щоб уникнути дублювання проектів:  

1. Проглянути інформацію про діючі проекти 

програми Темпус IV: 

http://tempus.org.ua/uk/korysna-

informacija/publikaciji.html,  

 

2. Ознайомитись з короткою інформацією про всі 

проекти Темпус за період 1993-2010 р. у таблиці 

http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-

informacija/prezentaciji.html.  

http://tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji.htm
http://tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji.htm
http://tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/publikaciji.htm
http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html
http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html
http://www.tempus.org.ua/uk/korysna-informacija/prezentaciji.html


Теми програми Темпус 

Поділяються на три блоки: 

 Curricular Reform 

Реформування навчальних програм 

 Governance Reform 

 Реформи державного управління 

 Higher Education and Society 

 Вища освіта та суспільство 

За кожною з цих тем Україна має пріоритетні 

напрями 



Пріоритети України (Joint Projects ) 

РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

Модернізація начальних планів включаючи 
триступеневу структуру, відповідно до Європейської 
системи трансферу кредитів (ECTS) та визнання 
дипломів: 

 

 Life science Науки про життя 

 Physical science Природничі науки 

 Computing Інформаційні технології 

 Engineering and engineering trades  

Інженерія та торгівля в сфері інженірінгу  

 Architecture and building Архітектура і будівництво 



Пріоритети України (Joint Projects ) 

РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 

Introduction of quality assurance  

Запровадження механізмів забезпечення якості 

 

ВИЩА ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: 

Development of partnerships with enterprises 

Розвиток партнерських відносин з 

підприємствами 

Knowledge triangle: education-innovation-research 

Трикутник знань: освіта-інновації-дослідження 



Пріоритети України (Structural Measures ) 

РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 

University management and student services 

Менеджмент університетів та послуги для 

студентів 

Introduction of quality assurance  

Впровадження системи забезпечення якості 

Institutional and financial autonomy and accountability  

Відомча та фінансова автономія та підзвітність 



Пріоритети України (Structural Measures ) 

ВИЩА ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: 

Knowledge triangle: education-innovation-research 

Трикутник знань: освіта-інновації-дослідження 

 

Qualifications frameworks 

Рамки кваліфікацій 



Тип проекту 

JOINT PROJECTS (JP) 

Спільні проекти 

 National projects 

 Multi-country project 

 

STRUCTURAL MEASURES (SM) 

Структурні заходи 

 



Консорціум 

JOINT PROJECTS (JP) / National projects 

• принаймні 3 вищих навчальних заклади з країн-
партнерів; 

• принаймні 3 вищих навчальних заклади з різних 
країн - членів ЄС*.  

 

* Якщо заявник є  членом асоціації вищих 
навчальних закладів ЄС, до консорціуму мають бути 
включені принаймні 2 вищі навчальні заклади, які не 
є членами асоціації-заявника, кожен з різної 
держави - члена ЄС. 



Консорціум 

JOINT PROJECTS (JP) / Multi-country projects 

 принаймні 2 вищі навчальні заклади з кожної з 

країн-партнерів (не менше 2 країн-партнерів), що 

беруть участь у поданні заявки. 
Тому, якщо більше 2-ох країн-партнерів беруть участь в 

пропозиції, принаймні два вищі навчальні заклади з 3-ої, 4-ої і т.д. 

країни-партнери повинні схвалити проект і 

підписати відповідні мандати. 

 принаймні 3 вищих навчальних заклади з різних 

держав-членів ЄС*. 





Національний Темпус-офіс в Україні 

 Маітеріали щодо підготовки проетктів можна 

безкоштовно отримати в Національному Темпус-

офісі в Україні; 

 Крім того, Ви завжди можете звернутись до 

Національного Темпус-офісу за телефоном чи е-

пошті, прийти на консультацію (домовившись про 

зустріч попередньо), відвідати наші заходи. 

 Звертаємо увагу на е-форму  на сайті 

Виконавчого агентства разом з інструкціями. Ви 

зможете працювати над заповненням.  

 


