Можливості Еразмус+ для студентів
та працівників університетів:
обміни на навчання / практику /
викладання / стажування /
підвищення кваліфікації

Проєкт ЄС «Мережа Національних Еразмус+ офісів в Україні та
Національна команда експертів з реформування вищої освіти»

ЗМІСТ
• Що таке Еразмус+?
• Хто може індивідуально брати участь?

• Можливості в рамках обмінів на
навчання / практику / викладання /
стажування / підвищення кваліфікації?
• Можливості
обмінів

в

рамках

молодіжних

Що таке Еразмус+?
• ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
• ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ

• 2014-2020 рр. та 14.7 млрд. євро
• NEW!!! Програма Еразмус на 2021-2027 рр. з фінансуванням в
24,6 млрд. євро

• Фінансування мобільностей, проєктів співпраці, партнерств,
європейських студій, молодіжних обмінів, проведення
міжнародних заходів.
• Європейський та міжнародний виміри: співпраця між
державами-членами ЄС та з іншими країнами світу.

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ
Держави-члени ЄС:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія,
Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр,
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта,
Нідерланди, Німеччина, Польща,
Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Сполучене Королівство,
Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Чехія, Швеція

Інші країни:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна
Македонія, Сербія, Туреччина

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ
Всі інші країни світу
(понад 150)

УКРАЇНА
Східне Партнерство
(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Молдова)

Хто може брати участь*?
Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!
•
•
•
•
•
•

Організації
заклади освіти
науково-дослідні установи
академічні, професійні, студентські,
молодіжні та інші об’єднання
молодіжні організації
органи державної влади
державні та приватні підприємства
та інші

Індивідуальні особи
• студенти: (молодші) бакалаври,
магістри; аспіранти, випускники
• працівники закладів освіти
• дослідники
• молоді фахівці
• молодіжні лідери і працівники
• волонтери
• та інші

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ та ролі в партнерстві

До кого звертатись?
• Національний Еразмус+ офіс в Україні та команда експертів
•
•
•
•
•
•
•

Представництво ЄС в Україні та мережа центрів, студентів та випускників
Міністерство освіти і науки України
Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва ЗВО
European Students Network – ESN
Міністерство культури, молоді та спорту України
EuroDesk
Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності
в Україні (м. Суми)
• Ресурсний центр SALTO-Youth (Польща)
• Youth Ambassadors
• е-Twinning Support Office

Ключові напрями
Програми (Кey Actions)
КА1:
Мобільність

Жан Моне

КА2:
Проєкти
співпраці

КА3:
Підтримка
реформ

Спорт

Ключові напрями Програми
ВИЩА ОСВІТА
КА2:
Проекти
співпраці у
вищій освіті

КА1:
Академічна
мобільність

КА3:
Підтримка
реформ
(вища
освіта)

Жан
Моне

КА1: Академічна мобільність
Спільні магістерські програми Еразмус
Мундус
• повний курс навчання на магістратурі

Міжнародна мобільність
• програми обмінів для студентів та працівників університетів

Міжнародна
мобільність

Програми обміну:
 На навчання на період від 3 до 12 міс. (24-для
студентів медичних спеціальностей) та на
практику (2-12 міс.) для українських (молодших)
бакалаврів, магістрів, аспірантів;
 На викладання / підвищення кваліфікації (на
період від 5 днів до 2 міс.) для працівників
закладів
вищої
освіти:
викладачів
та
адміністративного персоналу.

Розмір гранту:


Студенти програм обміну отримують грант, що
покриває витрати на проїзд (20-1500 євро)*,
страхування, візу, а також кошти на
перебування в розмірі 800/850/900 євро* на
місяць



Викладачі та адміністративнні працівники
отримують кошти, що покривать витрати на
проїзд (20-1500 євро)*, страхування, візу, а також
добові у розмірі 140/160/180 євро*, з яких
сплачується проживання

*(обсяг коштів залежить від відстані та країни
перебування)

Як взяти участь?
Крок 1. Звернутись до відділу міжнародної співпраці /
Еразмус+ координатора Вашого університету.

Крок 2. Уточнити наявність проєктів з обмінів Еразмус+,
приймаючий університет, умови конкурсу, критерії відбору,
терміни подачі, пакет документів тощо.
Крок 3. В рамках конкурсу подати підготовлений повний пакет
документів.
Крок 4. У разі перемоги, звернутись до відділу щодо
підготовки та підписання угод.
Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи.

Крок 6. Готуватись до обміну!

Як відбувається конкурс на участь у мобільності?
• Узгодження між університетами-партнерами умов проведення конкурсу та
підписання міжінституційної угоди.
• Оголошення про конкурс:
 Умови участі та критерії відбору
 Проведення відкритого конкурсу

 Інформування учасників щодо результатів відбору
 Подання результатів конкурсу університету-партнеру (номінація кандидатів)

• Відбір українським університетом та остаточне рішення про
номінацію кандидатів університетом-партнером
• Відбір та остаточне рішення про номінацію кандидатів
європейським університетом або спільно

Угода на навчання /
Угода на навчання та практику - для студентів
• Вивчити уважно текст угоди від приймаючої сторони
щодо умов та інших аспектів мобільності (перелік
дисциплін та кількість кредитів, умови визнання
кредитів, умови і терміни отримання коштів, період
перебування тощо)
• Уважно вивчити умови Erasmus+ Student Charter

• Підписання
усіма
сторонами
перед
здійсненням
мобільності (перед поданням документів на візу)
• Можливість внесення змін (протягом перших 5 тижнів
мобільності та погодження максимум через 2 тижні після
отримання запиту про зміни до Угоди)
• Дотримання Плану мобільності
• Документи та матеріали для звіту

Підписання Угоди на мобільність на
викладання / підвищення кваліфікації –
для викладачів та адміністративного
персоналу

• Умови та процедури визнання
• Підписання усіма сторонами перед здійсненням
мобільності

• Дотримання Плану мобільності
• Документи та матеріали для звіту

Подорож до приймаючого університету
•

Комунікація учасника мобільності із університетами, наказ на
мобільність (кошти на покриття витрат для проїзду, проживання та
харчування)

•

Бронювання житла (можливе внесення завдатку)

•

Придбання квитка (Erasmus+ Distance Calculator)

•

Придбання полісу медичного страхування

•

Для українських студентів (тривалість мобільності 3(2)-12
міс.) обов'язкове отримання національної візи на навчання

 EU Immigration Portal (general information on visa and residence permits, for both
short-term and long-term stays)
 Іноземні дипломатичні установи в Україні
 Лист підтримки від НЕО в Україні

•

Для працівників українських ЗВО (тривалість мобільності 5
дн.-2 міс.) можливість застосування умов безвізу (Short-stay Visa
Calculator)

Навчання та перебування
у приймаючому університеті
•

Підписання Угоди для отримання коштів на перебування під
час мобільності (вкл. сплату за проживання тощо)

•

Вирішення фінансових процедур

•

Можливі зміни у Каталозі курсів, тоді, відповідно, внесення
змін до Угоди на навчання

•

По завершенню мобільності отримання усіх документів про
мобільність:

 для студентів: transcript of records (академ. довідка), сертифікат про мобільність /
практику
 для працівників: сертифікат про викладання / стажування / підвищення кваліфікації

•

Повернення завдатку за житло

•

Your rights as a mobile student: A guide to the rights of mobile
students in the European Union

Повернення до відправляючого
університету та визнання результатів

ОБОВ’ЯЗКОВЕ визнання результатів мобільності
•

Для студентів: надання transcript of records (академічна
довідка), перезарахування кредитів ЄКТС, визнання за
результатами навчання)

•

Для працівників: сертифікат з вказанням результатів тощо,
визнання як стажування / підвищення кваліфікації

Корисні ресурси для визнання
студентської мобільності:
•

ECTS Users’ Guide

•

Grade distribution

•

Grade Conversion

результатів

Академічна мобільність в умовах пандемії
COVID-19
• Facebook-вебінар «Проєкти з академічної мобільності
Еразмус+: рекомендації на час карантину»
• ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ для українських студентівучасників мобільності Еразмус+ на період пандемії
коронавірусу
• ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ для українських працівників
ЗВО-учасників мобільності Еразмус+ на період пандемії
коронавірусу

Інші корисні матеріали щодо академічної мобільності в умовах
пандемії

КА1: Мобільність молоді та
молодіжних працівників (МОЛОДЬ)
МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ - зустрічі двох або
більше груп молодих людей з різних країн з
метою відвідування семінарів, конференцій,
тренінгів, літніх шкіл тощо.
 Тривалість обміну: 5–21 день
 Вік учасників: 13-30 років
 Кількість учасників: 16-60,
мінімум 4 учасники з кожної
групи + 1 лідер групи
 Грант: проїзд, обмін, проживання, віза, страхування,
кошти на перебування та харчування
 ДЕТАЛЬНІШЕ

МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ
ПРАЦІВНИКІВ – заходи, що
підтримують професійний розвиток
працівників молодіжних організацій.
Типи заходів: семінари, тренінгові курси, заходи з
налагодження співпраці, навчальні візити; стажування або
спостереження у молодіжній організації.
Тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці
Без вікових обмежень
Грант: проїзд, обмін, проживання, віза,
страхування, кошти на перебування та харчування
Кількість учасників: до 50 (включно з тренерами
та фасилітаторами)
ДЕТАЛЬНІШЕ

Волонтерські проєкти – з 2018 р. окрема
програма European Solidarity Corps
• волонтерська допомога в іншій країні;
• тривалість: 2 тижні – 12 місяців;
• тривалість групових проектів (мінімум 10 учасників) та
проектів для учасників з меншими можливостями: 2
тижні – 2 місяці;
• вік учасників: 17-30 років;
• кількість учасників: 1-40;
• організації мають отримати акредитацію, щоб
приймати або відправляти волонтерів
Грант покриває: трансфер, віза, страхування, кошти на
перебування (добові на харчування), проживання.
Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до ГО, які
організовують мобільність в країнах-членах програми.
Детальна інформація: https://www.saltoyouth.net/about/yiayouthpolicy/
MOOC for Youth Actions:
https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w

Консультації в Україні
•Info Centre for Erasmus+ Youth and European
Solidarity Corps in Ukraine
•info.Ukraine@salto-youth.net,
•+38 050 081 7244;
•Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
•Як взяти участь:
https://create.piktochart.com/output/26705768-youthindividual-mobility-erasmus
•

YOUTH WIKI

European Youth Portal
База даних організацій, що є акредитовані
(включає 49 організацій в Україні):
http://europa.eu/youth/evs_database

РЕЗУЛЬТАТИ ЕРАЗМУС+ КА1
(ВИЩА ОСВІТА ТА МОЛОДЬ)
KA1: ICM – 13 051 мобільностей
(9 056 from UA; 3 995 from EU)
понад 190 українських університетів;
1322 проєктів

KA1: EMJMD – 288 стипендій
(274 на магістратуру, 14 –
PhD)
KA1: Youth Mobility – більш ніж 11 600
мобільностей для молоді та молодіжних
працівників; 153 волонтерські проєкти та
2 918 проєктів з мобільності молоді

Бажаємо успіхів та
запрошуємо звертатись до команди
Національного Еразмус+ офісу в
Україні за допомогою та
консультаціями!
Web-site: ERASMUSPLUS.ORG.UA

E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +380443322645, +380442866668

