Еразмус+: Нові можливості для співпраці в галузі вищої освіти
відкриті для всього світу
Еразмус+ – це нова програма ЄС в галузі освіти, навчання молоді та спорту на період 20142020 рр. Вона пропонуватиме низку можливостей для студентів, дослідників, працівників
вищих навчальних закладів та організацій з усього світу. Усі ці можливості фінансуються
Європейським Союзом.

Можливості для вищих навчальних закладів з усього світу:
Спільні магістерські програми
Ваш університет може увійти до консорціуму вищих навчальних закладів, що пропонує Спільну
програму на отримання ступеню магістра. Ці високоякісні програми обираються Європейською
Комісією в рамках щорічного конкурсу. Усі члени консорціуму розробляють і пропонують
навчальну програму разом, а студенти навчаються або проводять дослідження принаймні у двох з
цих закладів. Таким чином, ваш заклад братиме участь у викладанні курсів та відборі й розміщенні
студентів. Наприкінці навчання консорціум надає спільний або подвійний/багатосторонній диплом.
Студенти подають заявки безпосередньо до консорціуму, який проводить процедуру конкурсного
відбору для отримання стипендій, фінансованих ЄС.
→ Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* зможуть подати заявку на
виконання спільних магістерських програм на конкурс програми Еразмус+. Вищі навчальні
заклади з інших країн з усього світу можуть бути партнерами у консорціумі.
Спільні докторські програми
Ваш університет може взяти участь як партнер у консорціумі вищих навчальних закладів, який
пропонує Європейську спільну докторську програму за напрямом діяльності «Марія СклодовськаКюрі».
→ Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайти напряму діяльності «Марія СклодовськаКюрі».
Угоди між вищими навчальними закладами щодо кредитної мобільності
Укладаючи угоду з іншим університетом, ваш університет зможе відправляти власних студентів,
аспірантів, докторантів або працівників (із стипендіями) на коротку мобільність (до 12 місяців) до
університетів-партнерів, що підписали цю угоду, будь-де в світі. За угодою ваш заклад визнає
кредити, накопичені студентом під час навчання за кордоном, які будуть зараховані для отримання
студентом диплому, коли він повернеться до вашого навчального закладу. Ваші працівники
зможуть отримати гранти для викладання або стажування у партнерських організаціях. За цією ж
угодою ви зможете прийняти іноземних студентів, аспірантів, докторантів або працівників для
подібних короткотермінових періодів навчання у вашому навчальному закладі.
→ Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* можуть подати заявку на
виконання проекту з мобільності для студентів, PhD кандидатів (аспірантів) і працівників
вищих навчальних закладів. Її слід подати Національному агентству, відповідальному за
програму Еразмус+ у своїй країні. Вищі навчальні заклади з інших країн світу можуть бути
сторонами угоди між закладами.
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Проекти розвитку потенціалу вищої освіти
Ваш університет може взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які
розробляє і виконує консорціум університетів з країн-учасниць програми Еразмус+*, з одного боку,
та з певного регіону світу, з іншого (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати,
Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть
бути такі проекти:


Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові
навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також
покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.



Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем
вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння
регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

У деяких країнах-партнерах, що є сусідами ЄС, проекти розвитку потенціалу вищої освіти зможуть
також включати компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що
беруть участь у виконанні проекту.
→ Заявки на проекти розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть
подавати заклади з усього світу.
Стратегічні партнерства та Альянси знань
Ваш університет може увійти до консорціуму, що має на меті поширення інновацій (а) в інших
університетах в рамках стратегічного партнерства або (б) між вищою освітою, підприємствами та
більш широким соціально-економічним середовищем в рамках альянсу знань. Ці ініціативи:


Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з
широким колом учасників



Сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та
працівників компаній



Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

→ Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* зможуть подати заявку на
управління Альянсом знань на конкурс програми Еразмус+. Вищі навчальні заклади з інших
країн по всьому світові можуть бути партнерами у консорціумі.

Проекти за напрямом Жан Моне
Ваш університет може запропонувати проект, що спеціалізується на Європейських студіях, з метою
сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях європейського інтеграційного процесу.
Напрям Жан Моне підтримує такі проекти та професорів кафедр імені Жана Моне, а ключові види
діяльності включають навчальні курси, дослідження, конференції та публікації в галузі
Європейських студій.
→ Навчальні заклади та асоціації з усього світу зможуть подати заявку на проект за
напрямом Жан Моне в рамках конкурсу програми Еразмус+. Проекти Жан Моне вимагають
укладання односторонньої угоди між Агентством та єдиним закладом-бенефіціаром.
Проте, на практиці, а особливо у випадку мереж, можлива неформальна участь
організацій-партнерів.
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Можливості для окремих осіб:
Студенти/молоді дослідники


Ви можете подати заявку на стипендію для отримання диплома магістра або доктора за
однією з високоякісних спільних програм, обраних програмою Еразмус+ та запропонованих
консорціумом університетів. Ви будете навчатися принаймні у двох університетах та
отримаєте спільний або подвійний/багатосторонній диплом після завершення навчання.

→ Заявку слід подати безпосередньо до консорціуму, який проводить процедуру конкурсного
відбору для отримання стипендій, відкриту для кандидатів з усього світу.
 Якщо ваш університет має угоду з партнерським університетом, ви можете подати заявку на
отримання гранту на короткотермінову кредитну мобільність (до 12 місяців), за якою ви
зможете провести частину періоду навчання (на рівні бакалавра, магістра, PhD (аспірантура)
в цьому партнерському закладі. Курс(и), що ви прослухаєте, будуть зараховані до кредитів,
що визнаються і ведуть до отримання диплому у вашому національному навчальному
закладі.
→ Зверніться до міжнародного відділу вашого навчального закладу, щоб дізнатися більше.
 Ви можете подати заявку на отримання докторської або пост-докторської стипендії та інших
дослідницьких грантів, доступних за напрямом діяльності «Марія Склодовська-Кюрі», який
є складовою програми ЄС «Горизонт 2020» в галузі досліджень та інновацій.
→ Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайти напряму діяльності «Марія СклодовськаКюрі».
Працівники вищих навчальних закладів
Якщо ваш університет має угоду з партнерським університетом або є партнером спільної
магістерської програми, ви можете подати заявку на отримання гранту, щоб провести певний період
у цьому партнерському закладі з метою викладання або проведення тренінгів, або щоб пройти
стажування з метою підвищення кваліфікації.
→ Зверніться до міжнародного відділу вашого навчального закладу, щоб дізнатися більше.

ПРОГРАМА «ЕРАЗМУС+»: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ «МАРІЯ СКЛОДОВСЬКА-КЮРІ»: ec.europa.eu/mariecurieactions

---------------------------------------------------------------------------------------------*Країни-учасниці програми Еразмус+ = 28 держав-членів ЄС плюс інші європейські країни. Щоб
дізнатися більше, дивіться Оголошення про конкурс.
Остаточна структура нових програм буде викладена у нормативних документах щодо програми,
які будуть опубліковані у четвертому кварталі 2013 р.
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