ERASMUS+
Стипендії Європейського Союзу для українських громадян
ERASMUS+ — програма Європейського Союзу у сфері освіти, професійної підготовки, молоді
та спорту на період 2014 – 2020 рр. Вона пропонує можливості студентам, аспірантам,
викладачам, адміністративному персоналу навчальних закладів з усього світу.
З 2004 року понад 1800 українських студентів та викладачів отримали стипендії та гранти
Європейського Союзу для навчання, підвищення кваліфікації та проведення досліджень.
Erasmus+ і далі пропонує можливості студентам, викладачам і адміністративному персоналу
вищих навчальних закладів з України та всього світу.

Навчайтесь за обміном в Європі: Гранти академічної мобільності Erasmus+
для студентів (міжнародна кредитна мобільність)
Щорічно вищі навчальні заклади (ВНЗ) України мають можливість організовувати академічну
мобільність для своїх студентів на основі укладання угод з ВНЗ країн Європи. Щорічно,
починаючи з
2015 до 2020, ви маєте можливість подавати заявки на конкурси для
отримання стипендій на навчання в одному з університетів Європи в рамках академічної
мобільності (3 - 12 місяців), якщо ваш університет має партнерські угоди з ВНЗ Європи, який
отримав фінансування проектів міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ (КА107).
Ваше навчання за кордоном буде цілком визнано і зараховано вашим ВНЗ після повернення в
Україну. Всі деталі, умови і зобов’язання прописуються в Міжінституційній угоді між
університетами партнерами та в Угоді на навчання зі стипендіатом. Програма академічної
мобільності відкрита для бакалаврів (з 2 курсу), магістрів та аспірантів. Звертайтеся до
міжнародного відділу свого університету, щоб дізнатись, в яких саме конкурсах міжнародної
кредитної мобільності ви можете взяти участь.



Яка сума цього гранту?

Українські студенти, що приїздять до Європи, можуть розраховувати на щомісячну стипендію,
розміром від 750 до 850 євро, залежно від вартості проживання у даній країні, а також
покриття дорожніх витрат, залежно від відстані між навчальним закладом, що відправляє, та
навчальним закладом, що приймає студента.

Гранти для викладачів і адміністративного персоналу
Щорічно вищі навчальні заклади України мають можливість організовувати викладання та
підвищення кваліфікації для працівників на основі укладання угод з ВНЗ країн Європи.
Щорічно, починаючи з 2015 до 2020, ви маєте можливість подавати заявки на конкурси для
отримання грантів на викладання та/чи підвищення кваліфікації (від 5 днів до 2 місяців) в
одному з університетів Європи, якщо ваш університет має партнерські угоди з ВНЗ Європи,
який отримав фінансування проектів міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ (КА107).
Всі деталі, умови і зобов’язання прописуються в Міжінституційній угоді між університетами
партнерами та в угоді на стажування зі стипендіатом. Звертайтеся до міжнародного відділу
свого університету, щоб дізнатися, які саме є можливості і які умови участі.



Яка сума цього гранту?

Українські викладачі і адміністративний персонал, що приїздять до Європи, можуть
розраховувати на суму гранту від 100 до 160 євро за день, залежно від вартості проживання
у даній країні, а також покриття дорожніх витрат, залежно від відстані між навчальним
закладом, що відправляє, та навчальним закладом, що приймає.

Отримайте вищу освіту в Європі: ступінь магістра або доктора
філософії: Спільні магістерські програми Erasmus Mundus, спільні докторські
програми Erasmus Mundus
Спільні магістерські програми Erasmus Mundus (EMJMDs) та спільні докторські програми
Erasmus Mundus (EMJDs) пропонуються партнерствами вищих навчальних закладів
Європейського Союзу та інших країн світу. Вони пропонують високоякісні освітні програми
задля отримання спільних, подвійних або багатосторонніх дипломів по завершенню
навчання та/або дослідницької роботи у двох чи кількох ВНЗ.
Європейський Союз фінансує стипендії та дослідницькі гранти:
для навчання за спільною магістерською програмою Еразмус Мундус тим, хто має першу
вищу освіту (бакалавр, спеціаліст) або закінчує навчання (4 курс бакалаврату);
магістрам, спеціалістам, аспірантам для навчання за спільною докторською (PhD)
програмою Еразмус Мундус;
викладачам для викладання або дослідницької роботи в рамках спільних магістерських
та докторських програм.





Подавати заявки на конкурси мають право апліканти з усього світу.



Коли і як?

Понад 130 спільних магістерських програм Erasmus Mundus та 8 спільних докторських
програм надаватимуть стипендії на 2018 – 2019 навчальний рік на конкурсних засадах.
Кожного року кількість програм і можливостей буде збільшуватись; конкурси відкриті до
2020 р. Заявки необхідно подавати безпосередньо до партнерств обраних вами спільних
програм протягом останнього кварталу року до січня. Кожна спільна програма має відповідні
правила і вимоги, які детально прописані на її сайті. За один конкурс дозволено подавати
заявки максимально на три спільні програми. За додатковою інформацією звертайтеся до
веб-сайту
та
до
відповідальних
осіб
тих
спільних
магістерських
програм
(https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en)
або
спільних
докторських
(PhD)
програм
(http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joi
nt_doctorates_en.php) Erasmus Mundus, які вас зацікавили (без посередників). Перелік
EMMCs та EMJDs ви знайдете на сайті Erasmus Mundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en



Який розмір стипендії?

Стипендія покриває витрати на навчання, подорож, проживання, добові і страхування.
Загальна сума може бути:
до 25 000 євро на рік для спільних магістерських програм;
60 000 - 130 000 євро на трирічну спільну докторську програму.

Зацікавленні у проведені досліджень у Європі?
Кандидати і доктори наук, а також інші дослідники можуть подати заявку на проведення
досліджень за програмами Marie Skłodowska-Curie, що є частиною програми наукових
досліджень та інновацій Європейського Союзу HORIZON 2020. Дізнавайтеся більше на
сторінках Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Інші можливості отримання стипендій:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf.

Детальніше:
Сайт Erasmus+
Facebook
Twitter
Офіс Erasmus+ в Україні
Делегація Європейського Союзу в Україні
Об'єднання студентів та випускників Erasmus
Mundus
Сайт навчання у Європі

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
#EUErasmusPlus
www.erasmusplus.org.ua
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
www.em-a.eu
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html

