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Structure 
1. Presentation of Ivan Franko National University of Lviv 
(IFNUL)

2. IFNUL participation in Erasmus Mundus, Tempus and 
Erasmus+ Projects

3. ICM project realization in IFNUL 



The Ivan Franko National University 
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The Ivan Franko National University 
of Lviv (IFNUL)

• Founded in January 

1661 .

• One of the leading 
national 
Universities in 
training experts for 
education, research 
and industry.

• Status of the 
“National” granted 
on 11 October 
1999.

• Highest 4th level of 
accreditation.



The IFNUL today

• 19 Faculties
• 98 Chairs,
• 3 Colleges ,
• Modern Computer Center, 
• Center for the Humanities 

Research, 
• University Research Center, 
• 7 Institutes, 
• Astronomy Observatory, 
• Botanical Gardens, 
• 6 European Language Resource 

and Culture Centers, 
• 6 Museums.



FACULTIES of IFNUL

19 Faculties:

Biology, Geography, 
Economics, Journalism, 
Philology, History, 
International Relations, 
Philosophy, Mechanics and 
Mathematics, Applied 
Mathematics and 
Informatics, Physics, 
Electronics, Education, 
Chemistry, Law, Geology, 
Foreign Languages, Culture 
and Arts, and Pre-university 
Training Department.



The IFNUL Library

• The University library 
with over 3,000,000
books depository is 
one of the largest in 
Ukraine.



Faculty Staff and Students

The faculties Staff:

• 2000 (total)

• 203 full Professors and

• 998 Associate Professors.

Students body:
20 000 students.
Majoring in 111 fields.



Students

• Options to choose from 23
foreign languages to study.

• Student public 
organizations:

“Student Brotherhood”, 
“Young Diplomacy”, “English 
Club”, “Pora”, “The 
Association of Law 
students”



International Co-operation

Agreements with foreign 
higher education 
institutions  - 145 (42 
countries): 

Foreign students - 160 (from 
34 foreign countries)

Foreign Teachers – 17

Appr. 800 foreign visitors 
hosted annually

Summer Schools



English-language programs and courses

- 3 MA programs

- 35 courses

- 3 Joint certificate courses

http://international.lnu.edu.ua/incoming-mobility/erasmus-students/courses/

http://international.lnu.edu.ua/incoming-mobility/erasmus-students/courses/


International Office Website
http://international.lnu.edu.ua

● 500 visitors from different continents every day
● According the survey of Ukrainian Scientific Social Community 
belongs to the 5 top web resources





International Office Facebook Page (7500 likes)
http://facebook.com/ifnul.international/



Over 150 participants from Ukraine, 19 countries of the 

European Union and partner-countries took part in 

International Information Day of EU Program 

ERASMUS+ on October 21, 2016 at the Ivan Franko 

National University of Lviv.



IFNUL internationalization strategy is based 
on such key directions:

1. Increasing the number of partnership agreements;

2. Development of English-language courses and 
programs;

3. Development of joint certificate courses and programs 
with partner universities;

4. Promoting academic mobility (staff and students);

5. Development of joint scientific researches;

6. Implementation of new technologies into teaching and 
learning process (on-line courses, lifelong learning etc.) 



The strategic documents with a component 
of internationalization targets are:

1. The Program of the University development;

2. Statute of the University which includes
chapter “International cooperation”;

3. A Strategic Plan of University Development

4. University Academic Mobility Rules and
Regulations.

5. “Strategy 2020” of Lviv University (adopted in
2016)



Participation of IFNUL in Erasmus + projects -
http://international.lnu.edu.ua/european-

programmes-and-projects/erasmus/:

• 2014 - 2 Jean Monnet projects 
• 2015 - 28 Agreements Erasmus+ KA1 and 1 project Erasmus+ KA2
• 2016 - 1 Project Jean Monnet, 1 Project Erasmus+ KA2 and 42 Erasmus+ 

KA1 Agreements

• IFNUL is realizing 2 Tempus projects (2013-2017), during 2012-2016 we 
realized 5 Tempus projects http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/tempus/ongoing-projects/

• During 2007-2016 IFNUL participated in 6 Erasmus Mundus projects, 
coordinated by the University of Deusto and Turku University 
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-
projects/erasmus-mundus/erasmus-mundus-action-2/



• Erasmus Mundus External Cooperation Window for Belarus, Moldova and Ukraine 
(Lot 6), European Commission Grant No 2007-1245/001-001 MUN-ECW, 
Coordinator - University of Deusto, Spain 

• Erasmus Mundus External Cooperation Windows (Lot 6) BMU, Grant Agreement 
(SGA) No 2008-1962/001-001 MUN-ECW, Coordinator - University of Deusto, Spain 

• Erasmus Mundus External Cooperation Windows (Lot 7) BMU, Grant Agreement 
(SGA) No 2009-1660/001-001 MUN-ECW, Coordinator - University of Deusto, Spain 

• Erasmus Mundus Action 2, Strand 1 for Belarus, Moldova and Ukraine (Lot 7) 
BMU, European Commission Grant No 2010-2320/001-001 EMA2, Coordinator -
University of Deusto, Spain

• Erasmus Mundus Action 2, Strand 1 for Belarus, Moldova and Ukraine (Lot 8) 
BMU-MID (2011), Grant Agreement no 2011-2570/001-001-EMA2, Coordinator -
University of Turku, Finland

• Erasmus Mundus Action 2, Strand 1 for Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Moldova and Ukraine (Lot 5) MID (2012), Grant Agreement no 2012-2742/001-
001-EMA2, Coordinator - University of Turku, Finland

ERASMUS MUNDUS PROJECTS (2007-2016) in IFNUL 



Tempus in IFNUL (2012-2016) 

• 530181-TEMPUS-1-2012-1-DETEMPUS- SMGR INTEGRATED UNIVERSITY 
MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND, 
University of Koblenz-Landau, Germany

• 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND 
INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT 
UNIVERSITIES OF GEORGIA AND  UKRAINE, Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University, Georgia

• 530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR EUROPEAN 
NEIGHBOURHOOD POLICY LAW  AND GOOD GOVERNANCE, University of 
Maribor, Slovenia

• 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR IMPROVING THE  
EFFICIENCY OF STUDENT SERVICES, Northumbria University, UK

• 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES INFORMATICS

AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS, 
Universitet Marii Curie-Sklodowskiej, Poland 



On-going TEMPUS project (2013-2017)

• 1. 543802-2013-UK-JPHES-ESTABLISHMENT OF 
MULTIDISCIPLINARY INNOVATIVE CENTRES FOR THE 
DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES (MICVL) IN 
BIOLOGY AND MEDICINE (Створення 
багатопрофільнихінноваційних центрів для розвитку 
віртуальних лабораторій (MICVL) біології та медицини). 
Сoordinator - University of Westminster, Great Britain.

• 2. 543990-2013-DE-JPCR-TRAINING ON ALTERNATIVE 
DISPUTE RESOLUTION AS AN APPROACH FOR ENSURING OF 
HUMAN RIGHTS (Навчання альтернативному вирішенню 
суперечок як підхід до забезпечення прав людини). 
Coordinator – University of Potsdam, Germany

https://sites.google.com/a/my.westminster.ac.uk/emicvl/home
http://tempus.unibel.by/sm_full.aspx?guid=7233


Jean Monnet Ongoing Projects at IFNUL

1. 553355-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Module: The EU's Subnational Dimension

Organization: IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

2. 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Module: Summer Courses in the European Law 
and Policies

Organization: IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

3. 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Module: The Economy in European Integration: 
Internal Challenges and External Dimensions

Organization: IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/eu-subnational-dimension/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/european-law-and-policies/
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/


In 2015 IFNUL was the leader between Ukrainian 

Universities in the number of signed inter-institutional 

agreements within Erasmus+ program

•IFNUL participates in 33 projects, which means 

that our students  have the possibiity to study for 

one semester at the following EU Universities:



Erasmus+ Partner Universities

• Erasmus+ Inter-Institutional Agreements (49 IIA, 20 
countries) - http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/erasmus/partner-universities/

Австрія, Болгарія, Греція, Естонія,
Іспанія, Італія, Латвія, Литва,
Нідерланди, Німеччина, Польща,
Португалія, Словенія, Словаччина,
Туреччина, Угорщина, Фінляндія,
Франція, Хорватія, Чехія

http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/IFNUL_Agreements_Erasmus_2017.xlsx
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/partner-universities/


Erasmus+ Partner Universities



Erasmus+ Partner Universities from Germany

● Humboldt University of Berlin (Bachelor, 
Master, PhD, Academic and Administrative 
Staff Mobility)
● University of Bamberg (Bachelor, Master 
Mobility)
● University of Jena (Bachelor, Master, PhD, 
Academic Staff Mobility)

https://www.international.hu-berlin.de/en/
https://www.uni-bamberg.de/international/
https://www.uni-jena.de/ERASMUS.html


Erasmus+ Partner Universities from Spain

● University of Cadiz (Bachelor, Master, PhD, 
Academic Staff Mobility)
● University of Deusto (Bachelor, Master, 
PhD, Academic Staff Mobility)
● University of Valencia (Bachelor, Master, 
PhD, Academic and Administrative Staff 
Mobility)

http://www.uca.es/en/international
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto
http://www.uv.es/uvweb/college/en/university-valencia-1285845048380.html


Cooperation with University of Cadiz

• Cooperation with University of Cadiz is very effective
(IIA 2015-2020/21).

• Every academic year 1 Staff for Training and 1 Staff
for Teaching visit University of Cadiz (5 Staff
mobilities till now).

• 4 students studied in UC in 2015/2016

• 6 students studied in UC in 2016/2017

• Last call for applications for semester in Cadiz was
closed on the 30th of October 2017.

http://www.uca.es/en/international
http://www.uca.es/en/international


Erasmus+ KA1 in IFNUL 

• Outgoing mobilities 

• 52 students and 26 teachers and administrative staff participated in 
Erasmus + KA1 in the second semester of 2015/2016 academic year.

• 98 students and 51 teachers and administrative staff took part in academic 
mobility during the 2016/2017 academic year

• 40 students and 13 academic and administrative staff are participating in 
Erasmus+ KA1 mobility projects during the first semester of 2017/2018 

• Incoming mobilities 

• During the 2015/2016 academic year IFNUL hosted  6 students and 6 
teachers and administrative staff from partner universities 

• During the 2016/2017 academic year IFNUL hosted 7 students and 24 
teachers and administrative staff from partner universities.



Outgoing mobility 2016-2017



Outgoing mobility 2016-2017
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Outgoing mobilities per country 2016-2017



Outgoing mobilities per country 2016-2017
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Incoming mobilities 2016-2017



KEY DOCUMENTS



KEY DOCUMENTS

• ● Наказ №0-180 від 22 грудня 2015 року "Про організацію відбору 
учасників проектів Еразмус+ КА1 - індивідуальна навчальна 
мобільність" (pdf)

• ● Наказ №0-185 від 25 грудня 2015 року "Про порядок організації та 
проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 - індивідуальна 
навчальна мобільність" (pdf)

• ● Тимчасове положення про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка від 27 січня 2016 року (pdf)

• ● Зразок індивідуального навчального плану для учасників 
індивідуальної навчальної мобільності (2016 рік)

http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/nakaz_0-180.pdf
http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/nakaz_0-185.pdf
http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf
http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/individual_plan.doc


СТУДЕНТИ
• Згідно з умовами проекту, студенти відповідних факультетів, зазначених в угодах, мають можливість 

навчатися в Університетах-партнерах упродовж 5 місяців.

• Для здобуття індивідуального гранту студентам необхідно до визначеного терміну подати до Відділу 
міжнародних зв'язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи англійською 
мовою:

• аплікаційну форму (Student Application Form);

• резюме/ CV (формат Europass);

• фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

• довідку про навчання в ЛНУ;

• план навчання (Learning Agreement for Studies - 30 кредитів ECTS за один семестр), підписаний 
студентом, особою, відповідальною за міжнародні зв'язки на факультеті, та проректором з 
міжнародного співробітництва. Перелік курсів студентам необхідно узгодити на кафедрі / у деканаті 
для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін;

• виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або 
у Відділі міжнародних зв'язків;

• сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, визначеного в угоді (перевага 
надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). У випадку відсутності сертифіката 
необхідно заповнити Language Assessment Sheet, завірити його у викладача іноземної мови та 
поставити печатку в деканаті;

• мотиваційний лист.



Відбір студентів

• Відбір студентів, номінованих на участь у 
програмі мобільності, буде здійснюватися 
комісією за такими критеріями:

• академічна успішність (50%);

• знання мови (30%);

• мотивація (10%>);

• суспільна активність / залученість до 
наукової діяльності (10%). 



Індивідуальний навчальний план 



АСПІРАНТИ
• Згідно з умовами проекту, аспіранти відповідних факультетів, зазначених в угодах, мають можливість

навчатися в Університетах-партнерах упродовж 5-10 місяців.

• Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

• бути аспірантом (-кою) одного з вищезгаданих факультету ЛНУ імені Івана Франка;

• володіти іноземною мовою, вказаною в угоді, на відповідному рівні.

Для здобуття індивідуального гранту аспірантам необхідно до визначеного терміну подати до Відділу
міжнародних зв'язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи англійською мовою:

• аплікаційну форму (Student Application Form);

• резюме/ CV (формат Europass);

• фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

• довідку про зарахування на навчання до аспірантури ЛНУ;

• -план навчання та/або дослідження, підписаний аспірантом та проректором з міжнародного
співробітництва;

• оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатків до 
дипломів;

• сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, зазначеного в угоді (перевага 
надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). У випадку відсутності сертифіката необхідно 
заповнити Language Assessment Sheet, завірити його у викладача іноземної мови та поставити печатку в 
деканаті;

• мотиваційний лист;

• рекомендаційний лист від наукового керівника;

• лист-підтримки з Університету, що приймає.



Відбір аспірантів

• Відбір аспірантів, номінованих на участь у 
програмі мобільності, буде здійснюватися 
комісією за такими критеріями:

• академічний профіль: оцінка позицій CV 
(30%);

• знання іноземної мови (30%);

• план стажування, мотиваційний лист (20%);

• лист-підтримки від Університету, що 
приймає (20%).



ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ТА 
ПРАЦІВНИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

• Згідно з умовами проекту, викладачі відповідних факультетів та працівники адміністративних 
підрозділів Університету мають можливість пройти стажування в Університеті-партнері упродовж 7-
15 днів.

• Для здобуття індивідуального гранту викладачам та адміністративним працівникам необхідно до 
визначеного терміну подати до Відділу міжнародних зв'язків Університету (вул. Університетська, 1, 
ауд. 209) такі документи англійською мовою:

• аплікаційну форму (Application Form)

• резюме / CV (формат Europass);

• фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

• довідку з місця роботи;

• план стажування (Mobility Agreement), підписаний викладачем / адміністративним працівником та 
проректором з міжнародного співробітництва;

• сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня, вказаного в угоді (перевага 
надаватиметься офіційним міжнародним сертифікатам). У випадку відсутності сертифіката 
необхідно заповнити Language Assessment Sheet, завірити його у викладача іноземної мови та 
поставити печатку в деканаті;

• мотиваційний лист;

• рекомендаційний лист від керівника структурного підрозділу або завідувача кафедри;

• лист-підтримки з університету, що приймає.



Відбір викладачів

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде 
здійснюватися комісією за такими критеріями:

• академічний профіль: оцінка позицій CV (40%);

• знання іноземної мови (20%);

• план викладання/стажування (20%);

• лист підтримки від Університету, що приймає (20%).

Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси 
іноземною мовою та висловили готовність навчати іноземних 
студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, а також ініціаторам 
угод від факультетів та структурних підрозділів, які працювали над їх 
розробкою та втіленням.



Етапи конкурсу
- Студент, аспірант, представник професорсько-викладацького складу або
працівник адміністративного підрозділу оформляє конкурсну заявку і подає її
в електронному та паперовому вигляді до Відділу міжнародних зв'язків ЛНУ у
встановлені терміни.

- Відділ міжнародних зв'язків здійснює технічну експертизу конкурсної заявки
та її реєстрацію. Заявки, що не відповідають встановленим вимогам і
термінам, а також мають розбіжності в електронній і паперовій версіях, не
реєструються.

- Зареєстровані заявки надсилають до Комісії, яка проводить їх оцінку згідно зі
шкалою критеріїв (Про організацію відбору учасників проектів Еразмус+ КА 1 -
індивідуальна навчальна мобільність № 0-180 від 22.12.2015р.) та оформляє
протокол відбору або інший документ, встановлений університетом, що
приймає.

- За результатами роботи Комісії складають основний та резервний списки
учасників програми Еразмус+ КА 1 - індивідуальна навчальна мобільність.

- Терміни проведення конкурсу: періоди подання конкурсних заявок, розгляду
заявок Комісією, дата оголошення результатів - встановлює Відділ
міжнародних зв'язків на підставі вимог університетів, що приймають.



Етапи конкурсу

– Відділ міжнародних зв'язків інформує університети, що 
приймають, про результати конкурсу та номінує учасників 
програми.

– Учасники програми оформляють необхідні документи для 
навчання / викладання відповідно до вимог і термінів, визначених 
університетом, що приймає.

– Для організації мобільності університет, що приймає, укладає 
індивідуальні угоди з кожним учасником програми.

– Після отримання підтвердження / запрошення університету, що 
приймає, учасники програми оформляють у ЛНУ наказ про 
скерування на навчання за кордон або наказ про відрядження.



Тимчасове положення 



SUPPORT 



Інформація для відібраних кандидатів 



Інформація для відібраних кандидатів -
учасників програм мобільності

● ДО МОБІЛЬНОСТІ

● ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ

● ПІСЛЯ МОБІЛЬНОСТІ

“Якщо Ви були відібрані на стипендію Еразмус+ або інші програми 
мобільності, будь ласка уважно прочитайте цей розділ, для того 
щоб зрозуміти, що Вам необхідно робити далі. Передусім, 
встановіть терміни реалізації кроків підготовки та дотримуйтеся 
їх, використовуючи контрольний список підготовки до навчання за 
кордоном”.

http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/mobility-checklist/#before
http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/mobility-checklist/#during
http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/mobility-checklist/#after
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/


RECOGNITION
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

ПРОГРАМ МОБІЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛНУ 

Перезарахування кредитів, отриманих в результаті участі в програмі 
академічної мобільності, є фундаментальним принципом програми Еразмус+. 

Студенти, аспіранти, учасники програми Еразмус+ зобов'язані після 
повернення звернутися до свого деканату для перезарахування дисциплін. Це 
необхідно зробити впродовж 15 днів після повернення. Деканати зобов'язані 
зарахувати  вивчені дисципліни відповідно до Індивідуального навчального 
плану для учасників індивідуальної навчальної мобільності. 

Порядок перезарахування прописаний в "Тимчасовому положенні про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка", від 27.01.2016. 

Для визнання результатів навчання необхідно: 

1) напиcати заяву в деканаті з проханням зарахувати вам отримані кредити; 

2) надати необхідні документи (Transcript of Records та Learning Agreement). 



RECOGNITION
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

ПРОГРАМ МОБІЛЬНОСТІ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛНУ 

У випадку якщо деканат відмовляється виконати процедуру 
перезарахування, він повинен вказати причину відмови щодо заяви 
про перезарахування. У разі виникнення будь-яких проблем з 
перезарахуванням, необхідно негайно зв'язатися з координатором 
програм мобільності від  факультету в університеті, для знаходження 
можливих шляхів вирішення проблеми. 

Для того, щоб процедура перезарахування була можливою, студенти 
та аспіранти повинні мати на руках оригінали виписки з оцінками 
(Transcript of Records) і договору про навчання (Learning Agreement). 
Відповідно ще до від'їзду з приймаючого університету, студента 
повинні  звернутися до їхнього Відділу міжнародних зв'язків 
(International Office) і вимагати видати такі документи.



Відгуки учасників програм обміну



Thank You very much for your attention! 

http://international.lnu.edu.ua
http://fb.com/ifnul.international


