
 
 

 

ЕРАЗМУС+ – це Програма Європейського Союзу на період 2014–
2020 рр., що підтримує мобільність, проекти співпраці, партнерства 
і заходи у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів 
Програми Erasmus+. Країнами-членами Програми виступають 
держави-члени ЄС, члени Європейського економічного союзу 
(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та країни-кандидати на вступ до ЄС 
(Північна Македонія, Сербія, Туреччина). Бюджет програми на 
2014–2020 рр. складає 14,7 млрд. євро.  

Архітектура Програми складається з таких ключових напрямів: КА1: 
Мобільність; КА2: Проекти співпраці задля розвитку інновацій та 
обміну успішними практиками; КА3: Підтримка реформ; Жан Моне 
та Спорт.  

Можливості у сфері вищої освіти для організацій в рамках напряму 
КА1: Академічна мобільність відкриті для студентів, випускників, 
викладачів та працівників університетів.  

Академічна мобільність за Програмою Еразмус+ має на меті 
сприяти міжнародній мобільності студентів, викладачів та 
працівників закладів вищої освіти. Роль закладів вищої освіти у 
цьому процесі – забезпечити організаційну підтримку таких 
індивідуальних можливостей, взявши участь у конкурсах Програми 
Еразмус+ за напрямом КА1: Мобільність. 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+: 
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЗВО (КА1) 
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МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ (Erasmus+ ICM) 

ЩО ЦЕ? Короткотермінові програми обміну: 

 на навчання (на період 3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для 
українських (молодших) бакалаврів (окрім І курсу навчання), 
магістрів, аспірантів; (на період 3-24 міс.) для студентів-
медиків; 

 на стажування/викладання/підвищення кваліфікації (на 
період від 5 днів до 2 міс.) для викладачів і працівників 
закладів вищої освіти. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?  

 Студенти (бакалаври з II курсу навчання, магістри) та 
аспіранти 

 Викладачі 

 Адміністративний персонал 

ХТО МОЖЕ ОРГАНІЗУВАТИ КРЕДИТНУ МОБІЛЬНІСТЬ? Один заклад 
вищої освіти з країни-члена Програми (аплікант) та один заклад 
вищої освіти країни-партнера Програми Еразмус+. Університет з 
Європи повинен бути підписантом Хартії Еразмус з вищої освіти. 
Будь-які інші установи, які готові прийняти студентів для 
проходження практики можуть долучитись до проектів Еразмус+ 
ІСМ.).  

NEW! ЯКІ ІНШІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОКРІМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ, МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ ОБМІНУ ЕРАЗМУС+? 
Будь-яка організація/установа, що є активною на ринку праці, 
зокрема, у сфері освіти та готова приймати європейських студентів 
на проходження студентської практики як складової освітньої 
програми. Також, будь-яка організація/установа, що є активною на 
ринку праці, зокрема, у сфері освіти, представник якої запрошується 
на викладання у європейський заклад вищої освіти. 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
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ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ? Термін впровадження проектів може 
бути 24 або 36 місяців. Реалізація проектів Еразмус+ КА1 
розпочинається 1 серпня у рік схвалення проекту до фінансування. 

У ЯКИХ ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ? Навчання або викладання можливе у 
різних галузях знань. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ-ПАРТНЕРІВ. Усі 
організації повинні бути зареєстровані на порталі Funding & tender 
opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер 
організації; відповідальність та інституційна підтримка; дотримання 
принципів Хартії Еразмус з вищої освіти про рівний доступ, 
відкритість, прозорість, визнання результатів мобільності. 

ХТО ПОДАЄ ПРОЕКТНУ ЗАЯВКУ? Відповідно до умов Програми 
Еразмус+ спільно підготовлена проектна заявка з міжнародної 
кредитної мобільності КА1 (КА107) подається університетом з 
країни-члена Програми (аплікантом) до Національного агентства 
Еразмус+ у своїй країні. Оскільки напрям Еразмус+ КА1 є 
децентралізованою дією, то 34 Національні агентства Еразмус+ 
приймають рішення щодо підтримки проектних заявок з 
міжнародної кредитної мобільності, поданих європейськими 
університетами у партнерстві з українськими ЗВО.  

ГРАНТ, що отримує партнерство на реалізацію проекту з 
міжнародної кредитної мобільності, покриває: програми обмінів 
(вартість навчання), організаційні кошти для університетів, кошти на 
перебування або добові для учасників, проїзд, страхування та 
вартість візи (в окремих випадках): 

 фінансове покриття адміністративних витрат під час реалізації 
проекту: партнерство університетів отримуватиме 350 євро за 
кожного учасника мобільності, а також додаткові кошти для 
учасників з особливими освітніми потребами; 
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 фінансове покриття для студентів: кошти на перебування у 
розмірі 800/850/900 євро/місяць (від (2) 3 до 12 місяців) 
залежно від країни обміну; 

 фінансове покриття для працівників: добові у 
розмірі 140/160/180 євро/день (від 5 днів до 2 місяців) 
залежно від країни обміну; 

 відшкодування за проїзд: 20 євро(10-99 км); максимально 
– 1500 євро (8 000 км та більше); 

 вартість візи та страхування може покриватись за обопільною 
згодою партнерських університетів. 

Статті витрат гранту необхідно перевіряти відповідно до 
Керівництва до Програми Еразмус+, Міжінституційних угод та 
умов участі, узгоджених партнерськими закладами вищої освіти.  

КОНКУРС з отримання гранту на реалізацію проектів з ICM 
оголошується щорічно у жовтні та триває, як правило, до лютого 
наступного календарного року. 

ЗАПРОШУЄМО підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ 
офісу в Україні (Проект ЄС) www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/    

 

 

 

Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/    

Сайт Програми Еразмус+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm      

Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua     

Фейсбук (Facebook) https://www.facebook.com/NEOinUkraine/     

Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme 
Guide) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en  

Матеріали українською мовою (розділ Академічна 
мобільність) 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/hranty-
dlia-zakladiv-vyshchoi-osvity-1/16-kredytna-mobilnist.html  
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