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Стипендії «Еразмус Мундус» для українських 
студентів 
Програма «Еразмус Мундус» надає стипендії окремим студентам, дослідникам та науковим 
працівникам для навчання та досліджень, що виконуються як частина проекту «Еразмус Мундус». 
Якщо ви бажаєте скористатися стипендією «Еразмус Мундус», ви маєте подати заяву 
безпосередньо до одного з цих проектів. Є дві можливості: 

Курси «Еразмус Мундус» для магістрів та докторів (Дія 1) 
Спільні курси «Еразмус Мундус» для магістрів та докторів впроваджуються консорціумами вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) в ЄС та інших країнах світу. Вони надають високоякісні комплексні 
курси і видають по закінченню навчання або дослідницької роботи спільні дипломи або кілька 
дипломів двох чи декількох ВНЗ. Вони пропонують студентам та вченим можливості отримання 
стипендій, що фінансуються ЄС. 

 Майбутнім магістрам — навчання за магістерським курсом«ЕМ» 
 Науковим працівникам — можливість викладати та займатися 

дослідженнями у рамках одного з магістерських курсів «ЕМ» 
 Аспірантам — навчатися  по спільній програмі докторантури «ЕМ»  

 

Подавати заяви можуть студенти та аспіранти з усього світу. 

138 магістратур та 42 аспірантурвибиратимуть кандидатів на стипендії для курсів, що 
розпочинаються у 2014-2015 навчальному році. Перелік доступний на сайті «Еразмус Мундус»: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus mundus/results compendia/selected projects en.php 

Коли і як? 
Більшість консорціумів вимагає, щоб заяви подавалися в останньому кварталі 2013 г. По детальну 
інформацію звертайтеся до сайта курсів. 

Партнерства «Еразмус Мундус» (Дія 2) 
Партнерства «Еразмус Мундус» об'єднують європейські ВНЗ з ВНЗ окремого регіону чи країни. ВНЗ 
обираються кожного року. 

Доступний широкий спектр академічних дисциплін для: 
 Студентів молодших курсів 
 Студентів старших курсів 
 Аспірантів 
 Дослідників після докторантури 
 Академічних та адміністративних працівників 

Мобільність за програмами Дії 2 

Партнерства, обрані за конкурсом 2013 р., розпочинають приготування до відбору студентів та 
персоналу з вересня 2013 р. Деякі партнерства, обрані 2012 р., все ще приймають заяви від 
українських студентів та працівників на мобільність за Дією 2 — навчання, дослідження та 
викладацьку роботу в одному з університетів-партнерів у ЄС. 

Дивіться перелік партнерств на звороті. 
 
 

eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus



 
 

2013 - Обрані проекти 

Назва Установа-координатор URL 

HUMERIA Талліннський університет (ЕЕ) www.humeria.eu 

EMBER Севільський університет (ES) http://ember.us.es/ 

ACTIVE Варшавський університет технології (PL) http://active.meil.pw.edu.pl/ 

IANUS II Ясський університет ім. А.Й. Кузи (RO) http://ianus.uaic.ro 

INFINITY 
Факультет архітектури, Лісабонський технічний 
університет (PT) 

http://infinity.fa.ulisboa.pt 

MEDEA Тулузький університет ім. Поля Сабатьє (FR) буде додане згодом* 

EMINENCE II Познанський університет ім. Адама Міцкевича 
(PL) 

http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/ 

EFFORT 
Технологічний навчальний інститут Олександра у 
Салоніках (GR) 

http://erasmusmunduseffort.teithe.gr/ 

HERMES 
Афінський національний університет ім. 
Каподистрії (GR) 

www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr 

2012 - Обрані проекти 

Назва Установа-координатор URL 

EUROEAST POLITO - Туринський політехнічний університет 
(IT) 

www.euroeast.polito.it 

IANUS Ясський університет ім. А.Й. Кузи (RO) http://ianus.uaic.ro/ 

MID Університет Турку (FI) http://www.utu.fi/sivustot/mid/ 

WEBB 
Болонський університет «Альма Матер 
Студіорум» (IT) 

http://www.unibo.it/WEBB/default.htm 

EMINENCE Університет ім. Адама Міцкевича (PL) http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php 

TEMPO 
Факультет архітектури, Лісабонський технічний 
університет (PT) 

 

ELECTRA Ольденбурзький університет (DE) http://www.electra.uni-oldenburg.de/ 

BACKIS Університет науки і техніки «Монпельє 2» (FR) www.backis-mundus.eu 

ALRAKIS II Геттінгенський університет ім. Георга Августа 
(DE) 

http://www.alrakis.eu/ 

*Усі партнерства та сайти на: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus mundus/results compendia/selected projects en.php 
 
Коли і як? 
Звертайтеся до сайта партнерства «Еразмус Мундус», яке вас зацікавило, по детальну інформацію 
щодо розкладу, вступних вимог та процедури подання заяви. 

Для подальшої інформації: 
 
Для подальшої інформації про «Еразмус Мундус» звертайтеся до сайта, зокрема до розділу «Часті питання»: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus mundus/tools/faq en.php 

Інші можливості навчання та стипендій у Європі 
Європа пропонує величезну кількість курсів вищої освіти, стипендій від державних, регіональних та інших 
фондів. «Освіта в Європі» надає корисну інформацію для студентів, а також посилання на курси, університети 
та державні агенції: http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index en.html 

Жовтень 2013 


