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5. Досвід іноземних студентів





ESN – це ключова 

волонтерська організація в 

Європі!





1000+ 
закладів вищої 

освіти

42
країн

15,000
волонтерів

520+ 
локальний секцій

350,000 
іноземних 
студентів



“Students 
Helping 

Students”



Місія
Збагачувати цей світ через 

досвід та життя міжнародних 

студентів!



Візія
До 2025 ESN стане глобальною організацією 

унікального Erasmus покоління, яка працюватиме 

над вдосконаленням міжнародної освіти та 

надаватиме можливості для саморозвитку більше 

ніж 2 мільйонам молодих та перспективних 

людей, через міжкультурне порозуміння та 

позитивні зміни в суспільстві.



Culture
Education & 

Youth
Social 

Inclusion

Employability 
Health & 

Well-being
Environmental 
sustainability

Causes of ESN



Щорічний з’їзд членів організації ESN



Що робить ESN 
international?

• Менеджмент всього
нетворку

• Представляє думку
Еразмус студентів

• Адвокаційні кампанії

• Дослідження



ESN’s management





United in 
diversity



Partners & Stakeholders







esn.org/esnsurvey



Діджиталізаця мобільності





2018 2020



6 місяців

2018

23.09
НАМ 2 РОКИ!



Нам виповнилось 2 

роки!



Місія
Збагачувати УКРАЇНУ через 

досвід та життя Еразмус

студентів!



Partners & Stakeholders





Bologna Follow-up Group Meeting LXIX





Що робить ESN 
Kyiv? 

• Іноземні студенти

• Українські студенти

• Еразмус +

• Еразмус алумні



ESN Kyiv + IRO



















…and many more! 

www.esncard.org





- Підтримка іноземних студентів через бадді систему;

- Тематичні заходи для українських та іноземних 

студентів онлайн та офлайн;

- Еразмус дні;

- Поширюємо інформацію про конкурси;

- Займаємось Еразмус алумні.

Тож, навіщо ми IRO?



- Інформування нас про кількість очікуваних 

іноземних студентів перед початком кожного 

семестру;

- Розміщення інформації про нас на сайті Вашого 

ЗВО;

- Інформаційна підтримка.

Що нам для цього потрібно:



- Підтримка іноземних студентів через бадді систему;

- Тематичні заходи для українських та іноземних 

студентів онлайн та офлайн;

- Еразмус дні;

- Поширюємо інформацію про конкурси;

- Займаємось Еразмус алумні.

Щодо IRO, які не в Києві





ESN KYIV + ОСС



- Допомога з поширенням інформацію про конкурси;

- Спільні заходи для українських студентів;

- Розвиток бадді системи – підтримки іноземних 

студентів.

Ми відкриті до пропозицій!

Спеціальний захід 19.02.2021

Ми бачимо співпрацю в таких напрямках:



Навіщо це все IRO та ОСС?

Більше 

incoming та 

outgoing

мобільностей
Кращий 

досвід 

Еразмус 

обміну

Інтернаціоналізації 

та покращення 

освіти



ukraine@esn.org

Yelyzaveta Pidopryhora

President | ESN Kyiv

Vladyslav Taianovskyi
Education Officer | ESN Kyiv

www.esnkyiv.org







Наш твітер


