Основні кроки для подання заявок на
участь у конкурсі стипендій на
здобуття ступеня Магістра
(Master Course)
Конкурси

оголошуються

щорічно,

документи

на

Спільні

магістерські

програми

подаються в режимі онлайн у період з жовтня до січня. Деталі тільки на сайті кожної

програми, правила, перелік документів і терміни подання можуть відрізнятись.
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Крок перший
• Оберіть Магістерську програму з
переліку
на
сайті
навчальних
програм
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_
projects_action_1_master_courses_en.php)

• Уважно прочитайте опис програми (які дисципліни
викладатимуться, які схеми мобільності пропонуються, ким ви станете
після навчання тощо).
• Одночасно можна подати документи на не більше, ніж три
магістерьскі програми.
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Крок другий
• Уважно вивчіть умови конкурсів та
терміни
подання
аплікаційних
документів
на
конкурс.
Переконайтесь, що вища освіта на
рівні бакалавра чи спеціаліста, яку
Ви
отримали/
отримуєте
(якщо
навчаєтесь на 4 курсі) відповідає
вимогам програми.
• У разі необхідності зверніться до контактної особи в програмі.
Уточніть деталі, які Ви не зрозуміли, або відповіді на які питання
не знайшли на сайті відповідної магістерської програми.
* Спілкування на етапі подання документів важливе, щоб запобігти помилок.
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Крок третій
• Підготовка до участі в конкурсі включає:
-

заповнення та подання заявки онлайн
написання мотиваційного листа
резюме (CV)
рекомендаційні листи від викладачів та/ або роботодавців (мін. 2)
документи на підтвердження отриманої освіти – завірені копії дипломів та додатків
до них (або виписку із залікової книжки, якщо студент IV курсу) з перекладом
- відповідний сертифікат підтверджуючий знання іноземної мови
- копію транскрипту - переліку всіх навчальних курсів, які ви прослухали в
українському ВНЗ з оцінками, із перекладом, завіреним нотаріально (або вищим
навчальним закладом)
- копія міжнародного паспорту.
• Зверніть увагу, що пакет документів на кожну з навчальних програм
відрізняється. Диплом бакалавра/спеціаліста на момент початку навчання – є
обов'язковим.
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Крок четвертий
• Знайдіть на сайті обраної магістерської програми посилання на
бланк заявки (application form).
• Уважно заповніть заявку; відскануйте інші необхідні документи,
щоб їх можна було відправити е-поштою.
• Відправте документи до кінцевого терміну конкурсу.
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Крок п'ятий
• Через деякий час ви отримаєте
на свій email повідомлення щодо
того, чи була ваша заявка
відібрана
для
подальшого
проходження конкурсу чи ні.

• Наступним кроком може бути онлайн інтерв'ю з представниками
програми, про що ви будете додатково повідомлені.
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Крок шостий
• Після отримання листа про зарахування на програму, необхідно
звернутись до посольства країни, де знаходиться ВНЗ країни
перебування, що є у вашому списку мобільності першою, щодо
необхідних документів для отримання візи.

• Представництво ЄС в Україні та Національний Еразмус+ офіс в
Україні готує відповідні листи підтримки для отримання віз в усі
посольства держав-членів ЄС, університети яких чекають на
стипендіатів та запрошує представників Посольств на зустріч зі
стипендіатами.
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Бажаємо успіхів!
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