Програма Еразмус+
Розробка магістерських програм Еразмус Мундус
(Erasmus Mundus Design Measures – EMDM)
Що таке Еразмус+?
Понад 30 років Європа фінансує Програму Еразмус+, яка відкрила можливість для вже понад
чотирьох мільйонів європейських студентів навчатися, проходити практику та здобувати досвід
за кордоном.
Еразмус+ визнає важливість надання можливостей мобільності та фінансування обміну
студентами, науковцями, ідеями і успішними практиками між країнами-членами1 Програми
Еразмус+ та країнами-партнерами2 з усього світу.
У межах нової Програми Еразмус+ 2021-2027 міжнародний вимір охоплюватиме сфери вищої
освіти (ВО), професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET –
П(ПТ)ФПВО), молоді і спорту.

Що нового в Еразмус Мундус 2021-2027?
Програми Еразмус Мундус розділяються на два напрями: Спільні магістерські програми
Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM) та Розроблення магістерських
програм Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Design Measures – EMDM). Кожен з напрямів має
окреме фінансування та окремі оголошення конкурсів. У той час, як напрям EMJM підтримує
викладання вже існуючих магістерських програм, напрям EMDM підтримує розроблення
спільних магістерських програм.

Що таке проєкт EMDM?
Проєкти з розроблення магістерських програм Erasmus Mundus (EMDM) передбачають
підтримку розроблення високоякісних освітніх програм магістерського рівня, які
викладаються спільно міжнародними партнерствами закладів вищої освіти (ЗВО) з різних країн
світу та, у відповідних випадках, іншими академічними та/або неакадемічними партнерами, які
мають особливий досвід та професійну зацікавленість у певних освітніх напрямах/професійних
сферах.

На що спрямований проєкт EMDM?
Основною метою проєктів з розроблення магістерських програм Erasmus Mundus є заохочення
до розроблення нових, інноваційних та високоінтегрованих магістерських програми з
метою сприяння створенню нових партнерств із залученням (a) країн-членів Програми, (б)
організацій та/або (в) тематичних сфер, які в недостатній мірі представлені в програмах
Erasmus Mundus.
Приєднуючись до даного напряму, бенефіціари зобов’язуються ініціювати партнерства та
співпрацю з метою створення магістерської програми у відповідності до завдань, визначених
напрямом EMJM:


Запропонувати повністю інтегровану освітню програму, розроблену партнерством ЗВО



Зосередитись на залученні успішних студентів з усього світу

1 Держави-члени ЄС та треті країни, асоційовані до Програми Еразмус+
2 Треті країни, не асоційовані до Програми Еразмус+



Включити обов'язкову фізичну мобільність для всіх прийнятих на програму студентів



Видавати спільний диплом або декілька дипломів після завершення навчання

Очікуваний результат EMDM: очікується, що проєкт розробить такі спільні механізми для
підготовки магістерських програм:


Спільний дизайн програми та спільні процедури.



Спільне адміністративне та фінансове управління.



Спільні освітні послуги для надання студентам.



Спільна промоція та розповсюдження інформації.



Проєкт спільної Партнерської та Студентської угоди.



Спільна політика з отримання ступеню та запуск процесу акредитації
+ вивчити можливості, які пропонує Європейський підхід до забезпечення якості
спільних програм (якщо це дозволяє національне законодавство).

Структура проєкту EMDM


Грантова угода з одним бенефіціаром: один бенефіціар мобілізує групу інших ЗВО
(з метою створення консорціуму).



Тривалість проєкту EMDM: 15 місяців.



Грант ЄС для проєкту EMDM: фіксована сума (lump sum) у розмірі 55 000 євро (для
витрат, пов’язаних безпосередньо із діяльністю, необхідною для створення нової
магістерської програми та впровадження проєкту).

Хто може подавати заявку та брати участь у проєкті EMDM? Яким чином?
 Будь-який ЗВО, що відповідає правилам Програми Еразмус+ та знаходиться у
країні-члені або країні-партнері, може подавати заявку.

Більше інформації
Детальніша інформація щодо критеріїв та правил фінансування: Erasmus+ Programme Guide.
Інформація з питань подання проєктних заявок за оголошеними щорічними конкурсами

надається на Порталі Європейської Комісії – Funding & Tender Opportunities Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Звернення щодо
MUNDUS@ec.europa.eu
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