
 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+: 
ГРАНТИ ТА СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ 

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; Спорт.  

Можливості у сфері вищої освіти в рамках напряму КА1: Академічна мобільність відкриті для 
студентів, випускників,  а також працівників закладів вищої освіти. 

Програма мобільності може бути КОРОТКОСТРОКОВОЮ (міжнародна кредитна мобільність для 
студентів, мобільність для викладачів і працівників) та ДОВГОСТРОКОВОЮ (навчання та викладання 
на Спільних магістерських програмах Еразмус Мундус – Erasmus Mundus Joint Master Degrees). 

МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ  

ЩО ЦЕ? 
Короткострокові програми обміну:  

 на навчання (на період 3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських 
(молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів;  

 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 

РОЗМІР ГРАНТУ: студенти програм обміну отримують грант, який покриває витрати на проживання, 
проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування в розмірі 800/850/900 євро на місяць; 
працівники під час програм стажування/викладання/підвищення кваліфікації отримують добові у 
розмірі 140/160/180 євро (обсяг коштів залежить від країни перебування).  

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? 
Заклад із країни-члена Програми з Європи спільно із закладом(ами) з України повинні отримати 
грант на реалізацію проектів з мобільності. Зацікавленим учасникам необхідно звернутися до 
міжнародного підрозділу свого закладу та з’ясувати наявність проектів з обмінів Еразмус+ для 
певної галузі/спеціальності, приймаючий заклад з Європи, умови конкурсу, терміни подачі 
документів тощо. 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html


  

This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
Матеріали підготовлено Проектом ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти».  
Для безкоштовного розповсюдження.  

 

СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ERASMUS MUNDUS (EMJMDS) 

ЩО ЦЕ? 

Навчання на спільних магістерських програмах Еразмус Мундус (EMJMDS) з 
отриманням диплому про вищу освіту в Європі. Навчання відбувається у двох 
і більше університетах з Європи, що реалізують спільну освітню програму.  

Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки з отриманням або спільного, або 
подвійного, або багатостороннього диплому про вищу освіту. Схема 
мобільності (індивідуальна навчальна траєкторія) визначається та 
узгоджується координаторами програми та студентом. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? 
• Студент / випускник (*) – для навчання 
• Викладач – для викладання унікальних, інноваційних курсів 

* Будь-яка особа, незалежно від віку і статусу, яка вже має щонайменше ступінь бакалавра або 
навчається на IV курсі бакалаврату, може самостійно взяти участь у конкурсах, незалежно від 
українського закладу вищої освіти. Для участі в конкурсах на такі стипендії не обов'язково бути 
студентом! 

РОЗМІР ГРАНТУ: спільні магістерські програми Еразмус Мундус передбачають отримання стипендії 
повного забезпечення: стипендія в розмірі 1000 євро на місяць, кошти на навчання, проїзд, віза, 
страхування, мовні курси (за наявності), доступ до бібліотечних ресурсів тощо. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? 
З каталогу спільних магістерських програм Еразмус Мундус необхідно обрати максимум 3 
програми та підготувати повний пакет документів для участі у конкурсі. Умови участі, терміни 
подання аплікаційних форм і перелік документів для вступу розміщено на офіційних веб-сайтах 
спільних магістерських програм Еразмус Мундус, де також надано інформацію про зміст програми, 
контакти координатора для подальших консультацій. Подання документів на обрану магістерську 
програму відбувається он-лайн (з жовтня по лютий щорічно). 

Каталог EMJMDS – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en  

Інші стипендіальні можливості навчання в Європі – https://bit.ly/2IiBvsi  

Індивідуальні можливості для аспірантів, докторантів, ГОРИЗОНТ 2020, напрям Марії 
Склодовської-Кюрі – http://h2020.com.ua/uk/  

 

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

 

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

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

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

ERASMUS+ Youth. Інформаційний центр в Україні https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/   

Ресурсний центр SALTO-Youth  https://www.salto-youth.net/rc/eeca/   

Асоціація студентів та випускників Еразмус+ http://www.esaa-eu.org/about , www.em-a.eu   

Асоціація випускників Еразмус+ в Україні  https://www.facebook.com/groups/865454073482475/  
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