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№ 561 від 25 лютого 2016 р. 

 
Щодо участі у проектах мобільності та співпраці  

у рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+  

Керівнику вищого навчального закладу –  

партнера проектів ЕРАЗМУС+ 

Шановний пане Ректоре! 

Національний Еразмус+ офіс в Україні висловлює Вам свою щиру повагу і запрошує до 

активної участі в конкурсах Програми ЄС ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти. Наша команда 

безкоштовно надає консультації, матеріали, проводить тренінги для вищих навчальних закладів 

щодо участі в конкурсах і реалізації проектів Програми ЄС ЕРАЗМУС+. 

Національний Еразмус+ офіс формує мережу та інформаційну базу контактних осіб, 

відповідальних за міжнародну співпрацю, від вищих навчальних закладів задля визначення 

потреб такої співпраці в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+, а також задля постійного 

інформування про наявні ресурси та можливості, досвід і документи щодо запровадження 

Програми ЄС ЕРАЗМУС+. 

Національний Еразмус+ офіс в Україні впорядкував нормативно-правову базу щодо 

впровадження проектів ЕРАЗМУС+ в Україні та здійснив переклад українською мовою 

документів ЕАСЕА щодо реалізації грантів вищими навчальними закладами України. 

Запрошуємо ділитись досвідом реалізації проектів, а у разі проблем чи перешкод у міжнародній 

діяльності звертатися до Національного Еразмус+ офісу в Україні для спільного вирішення таких 

викликів.  

Звертаємося до Вас із проханням взяти участь у визначенні потреб щодо міжнародної 

кредитної мобільності (ICM), розвитку бази даних проектів за Програмою ЄС ЕРАЗМУС+ 

(Напрям КА1: Навчальна/академічна мобільність) та повідомити прізвище, ім’я, по батькові та 

посаду відповідальної особи з питань міжнародної кредитної мобільності та проектів ЕРАЗМУС+ 

у Вашому вищому навчальному закладі.  

Також, за зверненням Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури (EACEA) (м. Брюссель, Бельгія) запрошуємо взяти участь в опитуванні за Програмою 

ЕРАЗМУС+ (див. Додаток). Просимо надіслати відповідь і заповнений опитувальник до 21 

березня 2016 р. на електронну адресу Національного Еразмус+ офісу в Україні 

office@erasmusplus.org.ua. 

Повідомляємо, що відповідно до запиту ЕАСЕА Національний Еразмус+ офіс в Україні 

проводитиме моніторинг реалізації проектів ЕРАЗМУС+ (Кредитна мобільність і Розвиток 

потенціалу вищої освіти) вищими навчальними закладами Україні у 2016-2017 рр. 

Користуючись нагодою, хотіли б подякувати за підтримку проектів Програми ЕРАЗМУС+ і 

висловити надію на продовження плідної і конструктивної співпраці. 

 

З повагою,  

Директор проекту ЄС 

«Національний Еразмус+ офіс  

в Україні»  

 

Світлана Шитікова 
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Додаток  

Survey for Partner Country higher education institutions aimed at identifying their cooperation 

interests/ Опитування вищих навчальних закладів країн-партнерів Програми ЕРАЗМУС+  

з метою визначення потреб у міжнародній співпраці 

Information on 

Higher Education 

Institution / 

Інформація про 

вищий навчальний 

заклад 

 

Name of HEI / Назва закладу  
PIC Number / PIC номер  
Number of Students / Кількість 

студентів 
 

Address of HEI / Адреса закладу  
Website / Офіційний веб-сайт 

закладу 
 

Already involved in Erasmus+ 

International Credit Mobility Action? 

/ Чи берете участь у реалізації 

проектів  міжнародної кредитної 

мобільності? 

YES/ NO  

ТАК/ НІ 

If YES, how many projects?  

With which European countries? / 

Якщо «ТАК», скільки проектів 

впроваджується? З якими 

європейськими країнами? 

 

Interested in (more) ICM projects? / 

Чи зацікавлені у проектах (нових) 

з міжнародної кредитної 

мобільності 

(If YES please fill in the fields below) 

/( Якщо «ТАК», вкажіть 

інформацію нижче) 

YES/ NO  

ТАК/ НІ 

 

Contact person for 

ICM  / Відповідальна 

особа з міжнародної 

кредитної 

мобільності    

Name  / Прізвище, ім’я   
Job Title  / Посада  
Department/ faculty  / 

Кафедра/ факультет 
 

Phone number / Тел.  
Email address  / Електронна пошта  

Cooperation wishes 

with European 

partners for ICM / 

Потреби у 

міжнародній 

співпраці з 

європейськими 

партнерами щодо 

кредитної 

мобільності  

 

European countries of interest  / 

Зацікавлені у співпраці з такими 

ЄС країнами 

 

Type of mobility 

expected: 

staff/students (  

which levels?) / 

Очікувані типи 

мобільності: 

працівники/ 

студенти (якого 

освітнього рівня)? 

Field(s) of study  / 

Галузі знань 

 

Country X  / Країна 1   
Country Y…  / Країна 2 …   

Responsible for 

University 

International 

Cooperation (CBHE), 

if different from 

above/ Відповідальна 

особа з міжнародної 

співпраці (якщо 

відрізняється) 

Name  / Прізвище, ім’я  
Job Title  / Посада  
Department/ faculty  / 

Кафедра/ факультет 
 

Phone number / Тел.  
Email address  / Електронна пошта  

 


