


ЗМІСТ

• Що таке Еразмус+?

• Хто може індивідуально брати участь 
у конкурсах стипендій Еразмус
Мундус?

• Як виграти грант Еразмус Мундус на 
навчання за високоякісними
програмами успішних університетів
світу



• 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 студії, молодіжного обміну, проведення
міжнародних заходів.

• Європейський та міжнародний виміри: співпраця між 
державами-членами ЄС та з іншими країнами світу.

Що таке Еразмус+?

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651993/EPRS_BRI(2020)651993_EN.pdf


КРАЇНИ-ЧЛЕНИ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

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

Всі інші країни світу 
(понад 150)

УКРАЇНА
Східне Партнерство 

(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова)



Хто може брати участь*?

* Залежить від напряму та ролі в партнерстві

Організації подають проєкти на конкурси та створюють можливості!
Індивідуальні особи подаються на конкурси за вже  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



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

• Представництво ЄС в Україні та мережа центрів
• Асоціація випускників Еразмус Мундус - ЕМА
• Міністерство освіти і науки України
• Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва ЗВО
• European Students Network – ESN
• Міністерство культури, молоді та спорту України
• Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності 

в Україні (м. Суми)
• Ресурсний центр SALTO-Youth (Польща)
• е-Twinning Support Office
• EuroDesk
• Youth Ambassadors

Programme GUIDE

http://erasmusplus.org.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.facebook.com/groups/865454073482475/
https://mon.gov.ua/
https://www.facebook.com/esnkyiv/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://www.salto-youth.net/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en


Ключові напрями
Програми (Кey Actions)

КА1: 
Мобільність

КА2: 
Проєкти

співпраці

КА3: 
Підтримка 

реформ

Жан Моне Спорт



Ключові напрями Програми
ВИЩА ОСВІТА

КА1: 
Академічна 
мобільність

КА2: 
Проєкти

співпраці у 
вищій освіті

КА3:
Підтримка 

реформ 
(вища 
освіта)

Жан 
Моне 



Спільні магістерські програми Еразмус
Мундус

• програми обмінів для студентів та працівників університетів

Міжнародна мобільність

• повний курс навчання для студентів (IV курсу) 
та випускників

КА1: Академічна мобільність



Спільні магістерські
програми Еразмус Мундус
Erasmus Mundus Joint Master Degree 
(EMJMD)



Що це?

 Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – це 
унікальні програми з отримання повної вищої освіти на рівні
магістра, що розроблені партнерством університетів.

• Навчання буде відбуватись в декількох різних університетах, що
розробили і організували відповідну обрану спільну програму.

• Магістерські програми передбачають отримання стипендії повного 
забезпечення (навчання, кошти на перебування, підручники, 
бібліотека, транспорті витрати, страхування тощо).



• Стипендія передбачає кошти на облаштування 1000-1500 
євро (одноразова виплата), кошти на перебування в 
розмірі 1000 євро на міс., транспортні витрати в залежності 
від відстані до країн навчання.

• Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки.

• За умови успішного навчання студенти отримують спільний, 
подвійний або багатосторонній диплом про вищу освіту рівня 
магістра.

• Подання документів відбувається он-лайн напряму на 
обрану спільну програму (макc. на 3 одночасно) через 
відповідні веб-сайти, кожен з яких має координуючий 
університет і контактну особу, які діють від імені 
всього партнерства.



Хто може брати участь?

• Не важливо скільки Вам років

• Не важливо коли Ви закінчили навчання

• Потрібно мати диплом бакалавра, 
спеціаліста або навчатися на IV курсі

• Обов'язково володіти іноземною 
мовою (міжнародний сертифікат)

Студент IV курсу навчання
Випускник без вікових обмежень



Як взяти участь?

• Сайт Національного Еразмус+ офісу в Україні

• Розділ КА1: Академічна мобільність

• Категорія «Гранти для студентів, випускників, 
викладачів та інших працівників»

• Стаття «Спільні магістерські програми Еразмус
Мундус»

 Конкурси відриваються щороку з жовтня місяця і 
тривають до лютого*

*Кожна програма Еразмус Мундус мають свій 
кінцевий термін подання заявок.

http://erasmusplus.org.ua/
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html




• Цей розділ ознайомить з 
деталями напряму та 
покроковою інструкцією як 
взяти участь у конкурсі та стати 
стипендіатом Еразмус Мундус.



Крок 1

 Перегляньте каталог Еразмус Мундус
Програми (Erasmus Mundus Joint Master 
Catalogue) та оберіть бажану програму для 
навчання.

 Відкрийте окремий сайт кожної обраної 
програми, натиснувши на її абревіатуру, та 
перегляньте всю інформацію, що стосується 
участі у конкурсі стипендій Еразмус Мундус.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Конкурс 2020-2021 рр.:

• 128 програм

• понад 360 університетів з 
56 країн світу

• 95% англомовних програм



Крок 2

• Перегляньте сайт
кожної програми, 
ознайомтесь з 
університетами-
партнерами та 
описом.



• Знайдіть розділ «How to Apply» та ознайомтесь 
з пакетом документів та термінами подачі*.

• У разі необхідності уточніть детальну 
інформацію щодо подання аплікаційних 
документів, яка відсутня на сайті обраної 
програми. Для цього зв'яжіться з 
координатором програми (розділ Контакти на 
сайті кожної окремої програми) та 
проконсультуйтесь.

Крок 3

*Звертайте увагу саме на інформацію для 
стипендіатів Еразмус Мундус.



• На сайті обраної програм (и), завантажте бланк заявки 
(application form) та підготуйте повний пакет документів.

Крок 4

• Кожна Еразмус Мундус програма має свою аплікаційну форму та 
необхідний пакет документів.

• Зверніть увагу на формати та вимоги до оформлення документів 
до їх подачі*.

*Деякі програми вимагають офіційний переклад документів та їх нотаріальне 
завірення.



 Сертифікат щодо рівня 
іноземної мови (IELTS, 
TOEFL тощо)

 Копія переліку всіх 
навчальних курсів, які 
прослухали в українському 
університеті з оцінками

 Копія закордонного
паспорту

Фото

Мотиваційний лист

 Резюме (Europass)

 Рекомендаційні листи 
(мін. 2)

Диплом та додаток до 
диплому

 Виписка із залікової 
книжки, якщо студент IV
курсу

*Кожна програма передбачає свої 
вимоги до оформлення документів



• У разі перемоги,  у квітні-червні кандидат 
отримає електронного листа про 
перемогу в конкурсі, або про проходження
наступного кроку відбору (скайп). 

• Після Вашого підтвердження щодо участі у 
навчанні, Вам обов'язково мають 
надіслати офіційний лист про 
зарахування на програму.

Крок 5



• Після остаточного рішення та листа 
про зарахування, Вам необхідно
звернутись до посольства країни щодо
подачі пакету документів для 
отримання візи на навчання*. 

Крок 6

*Всі деталі щодо пакету документів, термінів видачі 
візи необхідно уточнювати безпосередньо у 
посольстві або візовому центрі.



У липні кожного року Представництво Європейського Союзу в Україні 
спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні та Асоціацією 
випускників Еразмус Мундус (ЕМА) проводять Pre-Departure 
Orientation Meeting.

Під час заходу переможці Еразмус Мундус мають змогу:

Звертаємо увагу!

• познайомитись один з одним
• зустрітись з представниками посольств для індивідуальних 

консультації щодо пакетів документів
• поспілкуватись з випускниками Еразмус Мундус програм щодо 

їх власного досвіду навчання



Важливо!

Задля подолання викликів через 
пандемію коронавірусу, 
Європейська Комісія розробила 
рекомендації та сценарії 
навчання на програмах Еразмус
Мундус програмах. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/brochure_surveyreporterasmusmundusprogrammecovid19_03.pdf


Спільні магістерські
програми Еразмус Мундус
Результати для України



За результатами семи конкурсів Еразмус Мундус 2014-2020 рр. 
обрано 288 стипендіатів з України, з яких:

• 274 отримали стипендії за спільними магістерськими програмами

• 14 стипендіатів вже здобули ступінь доктора філософії

2014

27 UA

2015

28 UA

2016

48 UA

2017

46 UA

2018

42 UA

2019

43 UA

2020

40 UA



• Радимо ознайомитись з публікацією від Представництва Європейського
Союзу в Україні «Навчайся в Європі: Освітні програми, гранти та 
стипендії Європейського Союзу та держав-членів ЄС» та дізнатись
більше про можливості окремих університетів та країн.

• Також запрошуємо на портал освітніх можливостей держав-членів ЄС 
«Study in Europe», де Ви зможете більш детально дізнатись про системи 
освіти, вступ до університетів та багато іншого.

• Додатково, звертаємо увагу на House of Europe. Це програма 
Європейського Союзу, що створена з метою підтримки професійного та 
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. 
Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, 
медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.  

Цікавлять інші можливості 
навчання на магістратурі в 
університетах держав-членів ЄС?

https://nung.edu.ua/files/attachment_news/education-in-eu_uk.pdf
https://www.studyineurope.eu/
https://houseofeurope.org.ua/


• З 2015 року в рамках Програми 
Європейського Союзу HORIZON2020, напрям 
Марії Склодовської-Кюрі відкрились 
можливості стипендій та індивідуальних 
дослідницьких грантів для аспірантів.

Цікавлять можливості 
для аспірантів?

http://h2020.com.ua/UK/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en


Бажаємо успіхів та
запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в 
Україні за допомогою та 
консультаціями!

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

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

