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1. Кредитна мобільність

Дедлайн: 02/02/2016
Джерело
Детальніше

Д

КА 1

Мобільність повинна бути обов'язково двосторонля вищих
навчальних

ньою.
Навчальні заклади з країн-членів програми* мо-

закладів з України, як

жуть подати відповідні документи для організації

країни-партнера

мобільності

(Partner Country**) про-

(аспірантів) і працівників вищих навчальних закла-

грами Європейського Союзу Еразмус+, відкриті мож-

дів. Документи слід подавати в Національне агентст-

ливості співпраці з вищими навчальними закладами

во, відповідальне за програму Еразмус+ у відповідній

країн-членів ЄС (Programme Countries*).

країні

Вищий навчальний заклад з України може укласти угоду з іншим університетом країни-члена

для

студентів,

PhD

кандидатів

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

tools/national-agencies/index_en.htm).
Планується, що 135000 стипендій на мобіль-

програми*, в рамках якої зможе відправляти власних

ність буде профінансовано для країн-партнерів у пе-

студентів, аспірантів, докторантів або/та працівників

ріод 2014-2020 рр.

на короткострокову мобільність (до 12 місяців) до

Вищим навчальним закладам з України слід

університетів-партнерів, що підписали цю угоду,

звернути

будь-де в світі.

дів країн-членів програми* та порекомендувати їм

За угодою заклад обов'язково визнає кредити,
накопичені студентом під час навчання за кордоном,
які будуть автоматично зараховані для отримання

увагу

партнерів

з

навчальних

закла-

звернутись до свого національного агентства Еразмус+ у сфері вищої освіти для уточнення деталей.
Деталі про конкурс на сайті Національних

студентом диплому, коли він повернеться до свого

агентств Еразмус+: http://ec.europa.eu/programmes/

навчального закладу.

erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.

Працівники зможуть отримати гранти для ви-

Звертаємо увагу, що всі Національні агентства

кладання або стажування у партнерських організа-

країн-членів програми мають бюджет для кредитної

ціях. За цією ж угодою навчальний заклад зможете

мобільності для країн Інструменту Європейського су-

прийняти іноземних студентів, аспірантів, докторан-

сідства (Схід) - ЕNI East, до якого серед інших вхо-

тів або працівників для подібних короткотермінових

дить Україна.

періодів навчання у вашому навчальному закладі.
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2. Ступенева мобільність

Дедлайн: 18/02/2016
Джерело
Детальніше

У

ніверситет

з

України може

КА 1

ва з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/

увійти до консорціу-

key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-

му вищих навчаль-

2016_en.

них закладів, що організовує

і

подає

Спільну програму на
отримання ступеню магістра на конкурс.

Вищі навчальні заклади з інших країн з
усього світу можуть бути партнерами у консорціумі.
Деталі

Ці високоякісні програми обираються Євро-

про

конкурс

на

сайті: http://

eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-

пейською Комісією в рамках щорічного конкурсу.

erasmus-mundus-joint-master-degrees-2016_en

Усі члени консорціуму розробляють і пропонують

Країни-учасники програми Еразмус+:

навчальну програму разом, а студенти навчають-

* Країни-члени програми (Programme Countrie-

ся або проводять дослідження принаймні у двох з

s) Еразмус+: 33 країни, серед яких 28 держав-

цих закладів. Таким чином, навчальний заклад

членів ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, країни

братиме участь у викладанні курсів та відборі й

– кандидати: Туреччина, Македонія.

розміщенні студентів. Наприкінці навчання консорціум

надає

спільний

або

** Країни-партнери програми (Partner Countrie-

подвій-

s) Еразмус+: близько 150 країн, включаючи країни

багатосторонній диплом. Студенти подають заяв-

– політики сусідства (серед інших і Україна –

ки безпосередньо до консорціуму, який проводить

"territory recognized by the International Law"), Західні

процедуру конкурсного відбору для отримання

Балкани, Азія, Центральна Азія, Близький Схід, Пі-

стипендій від ЄС.

вденна Африка, Латинська Америка, країни Афри-

Навчальні заклади з країн-членів програми
подають заявку на виконання (організацію і викладання) спільних магістерських програм на кон-

ки, Карибського та Тихоокеанського басейну.
Для участі в конкурсі слід також ознайомитись з Erasmus+ Programme Guide.

курс програми Еразмус+ до Виконавчого агентст-
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1. Стратегічні партнерства

КА 2

Джерело

У

Детальніше

нізації можуть увій-

Заявки на конкурс подають інституції

ти до консорціуму

тільки з країн-членів програми* до відповідного

країн-членів програ-

Національного агентства Еразмус+:

ми

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/

ніверситети

можна знайти в опублікованому

чи інші орга-

Programme Guide .

Еразмус+,

що

має на меті поширення інновацій в інших уні-

national-agencies/index_en.htm.

верситетах в рамках стратегічного партнерства.

документі

Важливо звернутись до відповідного агентства для уточнення деталей, часто інформа-

Ці ініціативи створюють нові, інноваційні
та мультидисциплінарні підходи до викладання

ція на сайті національних агентств представлена національною мовою.

та навчання з широким колом учасників, покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Навчальні заклади з країн-членів програми

Інструкції щодо заповнення електронної
аплікаційної форми та інші корисні поради для

напрямів,

що

координуються

Національними

Еразмус+* зможуть подати заявку на управлін-

агентствами Еразмус+:

ня Стратегічними партнерствами на конкурси

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

програми Еразмус+. Заклади з Україні можуть

discover/guide/documents/eform-technical-

бути партнерами.

guide_en.pdf.

Важливо! Звертаємо увагу, що вищі навча-

З документацією Конкурсу англійською

льні заклади з інших країн по всьому світу мо-

мовою можна ознайомитись на сайті Національ-

жуть бути партнерами у консорціумі у випад-

ного

ку детального обґрунтування унікальності ная-

www.erasmusplus.org.uk/apply-for-higher-education-

вного потенціалу/досвіду закладу та додатко-

partnership-funding#howtoapply.

агентства

Великої

Британії:

https://

вої цінності для завдань проекту.
Детальну

інформацію

щодо правил участі, критеріїв оцінювання заявок, аплікаційних документів і т.д.,
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2. Альянси знань

У

КА 2

шляхів вироблення і поширення знань у проектах,
ніверситети

націлених на результат, зокрема у новітніх галу-

Дедлайн: 26/02/2016

чи інші організації

зях.

Джерело

можуть увійти до

Детальніше

консорціуму органі-

Розроблення нових мультидисциплінарних на-

зацій з країн-членів

вчальних планів, що відповідають потребам біз-

програми Еразмус+,

несу.

Основні види діяльності за напрямом:

що має на меті поширення інновацій між вищою

Стимулювання розвитку у студентів, викладачів

освітою, підприємствами та більш широким соціа-

і працівників компаній підприємницького спосо-

льно-економічним середовищем в рамках альянсу

бу мислення.

знань. Ці ініціативи сприяють підприємництву та

Сприяння обміну, поширенню та спільному ство-

підприємницькій компетентності студентів, викла-

ренню нових знань за участю ВНЗ і підпри-

дачів та працівників компаній, покращують обмін

ємств.

знаннями.

Детальна інформація щодо напряму "Альянси

Звертаємо увагу, що вищі навчальні заклади

знань":

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/

з інших країн по всьому світу можуть бути парт-

key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good

нерами

-practices/knowledge-alliances/knowledge-alliances-sector-

у

консорціумі

у

випадку

детально-

го обґрунтування унікальності існуючого потенціа-

skills-alliances-2016_en.

лу та досвіду закладу та додаткової цінності для

Презентації корисні для студентів, випускни-

виконання завдань проекту. Якщо таке обґрунту-

ків, викладачів, адміністративного персоналу, дослі-

вання буде непереконливим, весь проект не отри-

дників, молоді та ін.: http://www.erasmusplus.org.ua/

має фінансування.

novyny/1090-zaproshuiemo-reiestruvatys-na-

Мета цього напряму полягає у посиленні
структурованої та довготермінової співпраці між

informatsiynyy-den-prohramy-erazmus-shchodoakademichnoyi-mobilnosti-20-11-15.html.

ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних
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3. Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-Tempus) КА 2

Дедлайн: 10/02/2016

У

ніверситети

нові навчальні програми, методи викладання

та інші ор-

або навчально-методичні матеріали, а також

Джерело

ганізації з Pro-

покращити забезпечення якості та вряду-

Детальніше

gramme Country

вання у вищих навчальних закладах.

або Partner Country

Структурні проекти: для розвитку та рефор-

можуть ініціювати

мування вищих навчальних закладів і сис-

та/чи взяти участь у спільних проектах розви-

тем вищої освіти; для покращення їх якості

тку потенціалу вищої освіти.

та відповідності вимогам ринку праці, спри-

Консорціум має складатись з університетів з країн-членів програми Еразмус+*, з одного
боку, та з іншого – країни-партнери (країни-

яння регіональній співпраці та зближенню
систем вищої освіти.
Проекти можуть включати (де необхідно)

сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кан-

неурядові організації, малі та середні підприєм-

дидати, Латинська Америка, Азія, Африка-

ства та будь-які організації у галузі вищої

Карибський басейн-країни регіону Тихого океа-

освіти.

ну).
Це можуть бути такі проекти:

Вищі навчальні заклади з України
є повноправними учасниками цього напряму і

Спільні проекти: допомагають всім партне-

можуть ініціювати проект та подавати як ко-

рам розробити, модернізувати та поширити

ординатор (Grant Applicant) у партнерстві з іншими країнами, а також бути
партнерами проектів та долучатись до написання проектів
інших партнерств.
У країнах-партнерах, що
є Сусідами ЄС та Західних
Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також
включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть
участь у виконанні проекту.
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Країни-члени програми Еразмус+ (Programme

- країни Латинської Америки;

Countries):

- країни Африки, Карибського і Тихооке-

- 28 держав-членів ЄС;
- Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія;
- Туреччина, Македонія.
Країни-партнери програми Еразмус+ (Partner
Countries):
- країни Західних Балкан: Албанія, Боснія
і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово;
- країни Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдо-

анського басейнів (АСР).
Детальні інструкції у відповідному розділі
Programme Guide .
Електронна заявка: http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacitybuilding-in-field-higher-education-eaca042015_en
Додатки до заявки: http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacitybuilding-in-field-higher-education-eaca042015_en.

ва,Україна (territory recognized by International

Інструмент пошуку іноземних парт-

Law);

нерів і розміщення своєї кандидату- Російська Федерація (territory recognized

by International Law);
- країни Південного Середземномор'я: Ал-

ри для вступу в консорціум: https://
infodaykassatool.teamwork.fr.
Пошук національних партнерів/

жир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Ма-

реєстрація власної організації: http://

рокко, територія Палестинської автономії, Си-

erasmusplus.org.ua/en/partners-

рія, Туніс;

search.html.

- країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан;
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Конкурси за напрямом Жана Моне

Дедлайн: 25/02/2016
Джерело
Детальніше

У

країна бере участь

у програмі Жана Моне з 2001 року
(деталі та інформація
про попередні проекти Жана Моне на сайті: http://
www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dljauniversytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html).
У 2014 році програма Жана Моне транс-

Напрям діяльності: викладання та дослідження
Підтримка надається на:
1. Модулі – розроблення та викладання курсів,

формувалась у напрям Жан Моне нової про-

навчальних програм, присвячених ЄС та євроін-

грами ЄС Еразмус+ та відбувся перший кон-

теграційній тематиці, обсягом не менше 40 го-

курс проектів.

дин, із подальшим включенням до навчальних

Мета проектів за напрямом Жана Моне в
рамках Еразмус+:

планів і програм.
2. Кафедри – викладацькі ставки обсягом не

- активізувати євроінтеграційний дискурс;

менше 90 годин для викладачів, науковців, що

- сприяти досконалості євроінтеграційних

спеціалізуються на європейських студіях, роз-

студій;
- залучати вищі навчальні заклади до дос-

роблення нових та оновлення існуючих курсів
євроінтеграційної тематики, керівництво дослід-

лідження євроінтеграційних процесів та поши-

ницькими проектами з євроінтеграційної тема-

рення ідей Об'єднаної Європи.

тики.

Основні види діяльності за напрямом:

3. Центри досконалості – заснування та підтри-

• викладання і дослідження ("Кафедри",

мка діяльності ресурсних центрів, утворених

"Модулі", "Центри досконалості");

на базі університетів, із залученням асоціацій,

• дебати між представниками науково-

мереж, фахових спільнот, з метою заохочення

педагогічних кіл та академічні обміни ("Мережі"

їх до проведення міждисциплінарних дослі-

та "Проекти");

джень з питань європейської інтеграції та роз-

• підтримка діяльності організацій або асоціа-

повсюдження результатів їх діяльності через

цій;

медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні

• надання операційних грантів окремим закла-

заходи.

дам.
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Напрям діяльності: дебати та обміни.
Підтримка надається на:
1. Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних дослідницьких колективів (участь мінімум 5 різних країн), стимулювання академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення результатів.
2. Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх підходів і методологій
дослідження, створення платформ для обміну знань з метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту.
Напрям діяльності: підтримка асоціацій
Підтримка надається:
1. Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної діяльності, якщо вона пов'язана із євроінтеграційними студіями, поширенням інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству.
Презентація українською мовою: Erasmus+Jean Monnet
Хто може взяти участь та подати проектну заявку?
Ініціювати проекти Жан Моне можуть, у першу чергу, університети, а також асоціації, громадські організації, науково-дослідні установи, об'єднання науковців, викладачів, які спеціалізуються на ЄС, вивченні
євроінтеграційних процесів, поширенні ідей Об'єднаної Європи; учасниками можуть бути як представники держав-членів ЄС, так і країн-партнерів на рівних умовах.
Деталі конкурсу (Call for proposals 2016) висвітлені на сайті Виконавчого агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities2016_en.
Корисні презентації:
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html
Детальну інформацію про проекти Жан Моне попередніх років, починаючи з 1990 року, можна
знайти у базі проектів (Project Directory) за адресою: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/New/
Version/2008/V1/ajmrepertoire/
distrib.Asp.

* І.нформацію для випуску взято з
сайту Національного Еразмус+ Офісу в Україні.
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Випуск № 212 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) головного корпусу
Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
24/11/2015

Київ-2015
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