Програма Еразмус+
Напрям Жан Моне для вищої освіти
Стимулювання викладання і досліджень Європейського Союзу
та сприяння діалогу між науковцями і особами,
які приймають рішення в ЄС та в усьому світі
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 напрям Жан Моне?
Напрям Жан Моне для вищої освіти спрямований на сприяння досконалості в усьому світі у
викладанні та дослідженнях у сфері студій Європейського Союзу. Цей напрям також спрямований
на сприяння діалогу між науковцями та політиками, зокрема з метою покращення управління
політикою ЄС.
Під «Студіями Європейського Союзу» мається на увазі вивчення Європи в її цілісності, з
особливим акцентом на вимірі ЄС, з внутрішньої, а також із глобальної точки зору.
Студії Європейського Союзу охоплюють роль ЄС у глобалізованому світі та у сприянні активному
європейському громадянству і діалогу між людьми та культурами.
Очікується, що напрям Жан Моне принесе позитивні та довготривалі результати для залучених
учасників, для організацій, які здійснюють промоції, і систем політики, в межах яких вони діють.
Які типи проєктів підтримуються?
Проєкти з викладання та досліджень: нові вступні або поглиблені програми викладання чи
курси, призначені для включення в офіційний навчальний план закладу вищої освіти.
• Модуль Жан Моне — це коротка програма викладання або курс у сфері студій Європейського
Союзу в закладі вищої освіти. Кожен модуль триває три роки з мінімальною тривалістю 40 годин
викладання на навчальний рік. Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні
європейських студій або бути багатодисциплінарними за своїм підходом.
• Кафедра Жан Моне — це викладацька посада зі спеціалізацією в сфері студій Європейського
1 Держави-члени ЄС та треті країни, асоційовані до Програми Еразмус+
2 Треті країни, не асоційовані до Програми Еразмус+

Союзу для викладачів університетів терміном на три роки. Посаду займає лише один викладач,
який має забезпечити мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Координатор проєкту також
може мати команду для підтримки та покращення діяльності кафедри, включаючи забезпечення
додаткових годин викладання.
• Центр досконалості є хабом або центром компетентностей та знань з питань Європейського
Союзу з тривалістю проєкту три роки. Центр відіграє важливу роль у охопленні студентів
факультетів, які зазвичай не займаються питаннями Європейського Союзу, а також політиків,
державних службовців, організованого громадянського суспільства та широкої громадськості.
Вимогу мати кафедру Жан Моне для створення Центру досконалості скасовано.
Стратегічні дебати Жан Моне
Великі тематичні мережі у сфері вищої освіти (щороку підтримуватимуться одна мережа з
внутрішніх питань ЄС та одна мережа з питань зовнішньої політики, яка буде спрямована на один
конкретний пріоритет) матимуть основну мету зібрати, поділитися та обговорити між партнерами
результати досліджень, зміст курсів і досвід, напрацювання (дослідження, статті тощо). Кожна
мережа створить інструмент, який дозволить партнерам ділитися своїми академічними
наробками та здійснювати експертну оцінку партнерами, а також коментувати опубліковані
документи.
Хто може подавати заявки та брати участь в проєктах Жан Моне? Яким чином?
Заклади вищої освіти з усього світу мають право подавати заявки на напрям Жан Моне. ЗВО,
розташовані в країнах-членах Програми, повинні мати діючу Хартію Еразмус у сфері вищої освіти
(ECHE). ECHE не потрібна для ЗВО з країн-партнерів.
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