
 

 

 

 

Програма Еразмус+   

Міжнародна кредитна мобільність 

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 таке проєкт з міжнародної кредитної мобільності? 

Міжнародна кредитна мобільність (international credit mobility – ICM) підтримує індивідуальну мобільність 
представників закладів вищої освіти (ЗВО) між країнами-членами та країнами-партнерами Програми Еразмус+. У межах 
ІСМ європейські ЗВО мають можливість заключати Міжінституційні угоди на мобільність з партнерами з усього світу3 з 
метою відправлення та прийому студентів і працівників.  

На що спрямований проєкт ICM? 

ICM підтримує таку діяльність: 

Студентська мобільність: може відбуватись за будь-якою галуззю знань та на будь-якому освітньому рівні 
(молодший бакалавр/бакалавр/магістр/аспірант), а також для нещодавніх випускників. Фізична мобільність може 
тривати від 2 до 12 місяців або від 5 до 30 днів, якщо це частина змішаної мобільності4. Студентська мобільність 
може бути у формі: 

 періоду навчання за кордоном у ЗВО партнера, 

 практики (робочої практики, стажування) за кордоном на підприємстві, у дослідницькому інституті, 

лабораторії, організації або в іншій прийнятній установі. 

Обидва типи мобільності можуть поєднуватись, якщо загальна тривалість періоду мобільності не перевищує 12 місяців у 
межах одного освітнього рівня. 

Мобільність працівників: може виконуватись будь-якою категорією персоналу ЗВО або запрошеним персоналом 

з-поза меж ЗВО. Період мобільності може тривати від 5 днів до 2 місяців та може бути у формі: 

 викладання для викладацького персоналу та запрошених осіб з неакадемічних установ для викладання 

у партнерському ЗВО, 

 стажування для викладачів або адміністративного персоналу за кордоном (за виключенням конференцій) 

для викладання, навчання за місцем роботи (job shadowing) та/або практики у ЗВО партнера. 

Період мобільності працівників може включати викладання та стажування. Будь-яке викладання або стажування за 

кордоном може виконуватись у форматі змішаної мобільності. 

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

2 Треті країни, не асоційовані до Програми Еразмус+   
3 За виключенням Андорри, Фарерських островів, Монако, Швейцарії, держави Ватікан та Об’єднаного Королівства Великої Британії    
4 Змішана мобільність є поєднанням фізичної мобільності з віртуальним компонентом, що спрямовано на посилення навчального обміну у форматі онлайн та 

роботу в команді  



Як фінансується? 

Кожне Національне агентство Еразмус+ (НАЕ) країни-члени Програми Еразмус+ має бюджет для фінансування певної 
кількості проєктів з мобільності між ЗВО у країнах-членах та країнах-партнерах Програми. Установи країн-членів Програми 
можуть подавати до своїх Національних агентств проєктну заявку у партнерстві із ЗВО в одній або декількох країнах-
партнерах. НАЕ надає фінансування успішним ЗВО для покриття витрат на мобільність для певної кількості студентів та 
працівників. Кошти гранту покривають витрати особи на перебування та проїзд, а також частину організаційної підтримки.  

Для індивідуальних осіб: 

Учасники-студенти та працівники можуть отримувати кошти для своїх щомісячних або щоденних витрат за кордоном 
залежно від виду мобільності – вхідна (до Європи) чи вихідна (з Європи). Окрім того, кожен окремий учасник мобільності 
отримає відшкодування вартості проїзду залежно від відстані між установами, що відправляють та приймають на 
мобільність. 

Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, звертайтесь до Erasmus+ Programme Guide. 

Для організацій: 

Кошти гранту проєкту з мобільності включають 500 євро за кожного учасника мобільності для покриття витрат, пов’язаних 
із інституційним впровадження проєкту мобільності та організацією мобільності.  

Хто може подавати заявку та бути учасником проєкту ІСМ? Яким чином? 

Участь організації: 

Лише ЗВО з країн-членів Програми Еразмус+ можуть подавати проєктну заявку для координації мобільності між країнами-
членами та країнами-партнерами Програми. 

У разі схвалення проєкту до фінансування, перед здійсненням мобільності, європейський ЗВО повинен обов’язково 
підписати Міжінституційну угоду із ЗВО з країни-партнера. У межах даної угоди, ЗВО може приймати або відправляти 
студентів, аспірантів або працівників із/до ЗВО країни-партнера. Відправляючий та приймаючий ЗВО узгоджують в угоді 
навчальні дисципліни, доступні для студентів за обміном, та можливості мобільності для працівників. Дані угоди 
зобов’язують відправляючі ЗВО перезарахувати своїм студентам обсяг кредитів, отриманих в результаті успішного 
проходження мобільності за кордоном, що є невід’ємною частиною навчання студента для отримання диплому після 
повернення з мобільності. ЗВО з країн-членів Програми Еразмус+ зобов’язані виконувати вимоги Хартії Еразмус у сфері 
вищої освіти; а ЗВО з країн-партнерів Програми, підписавши Міжінституційну угоду, погоджуються дотримуватись 
принципів Хартії.  

Участь індивідуальної особи: 

Студенти та працівники можуть звертатись до відділів міжнародних зв’язків у своїх ЗВО для отримання детальної 
інформації щодо існуючих можливостей мобільності Еразмус+, процесу подання, участі в конкурсі та відбору для 
мобільності.  

Що нового у Програмі Еразмус+ 2021-2027? 

 Спрощення процесу. Аплікаційна форма розроблена з урахуванням регіонального підходу для більш гнучкого 
управління коштами гранту під час впровадження проєкту. 

 Покращені можливості. На додаток до студентського обміну на період від 2 до 12 місяців з’являється можливість 
змішаної мобільності (5-30 днів), а також відкриття можливостей для нещодавніх випускників. Окрім того, 
пропонується більш гнучкий формат для мобільності аспірантів. 

Більше інформації  

Детальніша інформація щодо критеріїв та правил фінансування: Erasmus+ Programme Guide. 

Звернення з питань міжнародної кредитної мобільності за ел.адресою: EAC-NA-ICM@ec.europa.eu 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
mailto:EAC-NA-ICM@ec.europa.eu

