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Світлана ШИТІКОВА, Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні

Pre-departure Orientation Meeting 
for Erasmus Mundus winners 2022



Що таке Еразмус+?
Програма Європейського Союзу:

освіта, професійна підготовка, молодь та спорт
Проєкти, стипендії, гранти, обміни, молодіжні заходи, партнерства співпраці, навчання та
викладання, дослідження, професійні мережі, ресурси тощо

Інклюзивність, відкритість та доступність для всіх: різні групи населення, країни/регіони,
зелені та цифрові трансформації тощо

Новий етап 2021-2027: фокус на системні зміни та глобальніший вплив
• потреби країн – наскрізні пріоритети Програми, інноваційність та якість
• постійний розвиток – еволюція та синергія
• більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу
• більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної
• більший бюджет – 28.756 млрд. €: 2.8

24.02.2022

Спеціальні виняткові заходи під час війни !!!



International Credit Mobility:
ask your university 
for opportunities! Erasmus Mundus 

Join Masters – search in 
catalogue

Study in Europe: find your 
country and grants

Erasmus Students Network EMA Alumni Ukraine

The Marie Skłodowska-Curie 
Action: Supporting excellence 

in research and innovation

Youth Mobility 

Індивідуальні можливості

https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/checklist_en
http://esnkyiv.org/
https://www.facebook.com/groups/865454073482475
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://www.salto-youth.net/
https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa


Результати конкурсу 2022 р.
• Всього в конкурсі спільних магістерських програм Еразмус

Мундус 2022 р. перемогли 64 українці!
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• 317 українських студентів навчається на Еразмус Мундус з 2014 року –
303 магістрів та 14 аспірантів.

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4295-64-ukraintsi-vyhraly-erazmus-stypendii-dlia-navchannia-na-mahisterskykh-prohramakh-v-yevropi.html


163
програми

понад 340 
університетів світу

64 
країни 

Еразмус Мундус каталог 2021 р.



Tips&Tricks для переможців 2022 р.



Tips&Tricks для переможців

• Перегляньте Ваш лист про зарахування. Уточніть наявність фрази 
«EU-funded grant» або “Erasmus+ scholarship” тощо.

• Уточніть всі деталі щодо дати початку навчання: дата, квитки, orientation 
week, проживання, рахунок, віза, реєстрація та дозвіл на проживання etc.

• Перегляньте правила проїзду та умови перебування на час карантину в 
інших країнах світу:

o Інтерактивна карта від МЗС України
o Міністерство охорони здоров’я України
o Державна прикордонна служба України
o Посольство країни навчання

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/border
https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonuadminmezhilinii-zitknennya-v-umovah-karantinu/


Tips&Tricks для переможців

Щодо перетину кордону:
• для учасників чоловічої статі та деяких спеціальностей жіночої статі: 
в умовах воєнного стану є обмеження щодо перетину кордону
• правила надано на сайті Державної прикордонної служби України:
https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonu-pid-chas-
pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu-pitannya-vidpovid/

Щодо візи:
• уточніть у посольстві чи зверніться до університету першої країни навчання
• в окремих випадках є можливість перетнути кордон за правилами 

безвізового режиму з правом перебування в країнах Шенгенської зони 
протягом 90 календарних днів з подальшим оформленням національної візи 
на навчання в посольстві або консульстві України в першій країні навчання.

https://dpsu.gov.ua/ua/konsultacii-shchodo-peretinu-kordonu/

https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonu-pid-chas-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu-pitannya-vidpovid/
https://dpsu.gov.ua/ua/konsultacii-shchodo-peretinu-kordonu/


Tips&Tricks для переможців

• Якщо подаєтесь на візу, зверніться до нашої команди за листом підтримки: англійською 
мовою деталі про Вас та мобільність і додайте копію листа-запрошення –
office@erasmusplus.org.ua

• Уточніть в університеті щодо візової підтримки, правил оформлення посвідки на 
проживання, контактів Міністерства внутрішніх справ.

• Перевірте на сайті посольства чи є інформація про те що можна отримати візу 
після прибуття в країну та перетнути кордон на основі біометричного паспорта, 
покажіть це прикордонникам.

• Зверніться центри для тимчасово переміщених осіб з України щодо прихистку, проте 
можливості отримати такий статус, чи потрібен він Вам і правила можуть 
відрізнятись в різних країнах. Маючи стипендію Еразмус+, Ви можливо не зможете 
отримувати соціальні виплати проте отримаєте дозвіл на проживання тощо.

mailto:office@erasmusplus.org.ua


Tips&Tricks для переможців
• Тримати руку на пульсі щодо правил та документів для перетину кордону – опис 

тут може стати у нагоді
• Звертаємо увагу що довідка про відтермінування періоду мобілізації не дає 

автоматично дозвіл на перетин кордону. Рішення приймає прикордонник на 
основі наданого пакету документів!!!

• Запрошення, угода на навчання, студентський квиток, health insurance
• Якщо подаєтесь на візу, зверніться до нашої команди за листом підтримки
• Повідомляйте університет що можуть бути затримки щодо приїзду
через візу, чи через обмеження щодо перетину кордону
• Обговоріть можливі ризики, зокрема у разі не можливості перетину кордону, 

чи можливе відтермінування початку навчання, змішане/гібридне навчання

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4307-pidstavy-zvernen-shchodo-peretynu-kordonu.html


• Дізнатись про підтримку щодо облаштування: 

аеропорт, трасфер, гуртожиток тощо

• Уточнити наявність орієнтаційного тижня:

знайомство з кампусом, факультетами, бібліотекою, відкриття картки місцевого 
банку для стипендії тощо 

• Радимо обов'язково познайомитись та приєднатись до ЕМА та ESN спільнот

• Уточнити про депозит на проживання 

• У разі посилення карантину, радимо дізнатись контактну особу, яка буде 
максимально швидко та якісно Вас консультувати щодо подальших кроків. 

Tips&Tricks для переможців



Корисні ресурси

• Підтримка українців в університетах ЄС: https://ukraine.dev.uni-foundation.eu/
• Перелік можливостей навчання в ЄС – тут
• Практичне керівництво щодо проживання в ЄС – тут
• Проживання в ЄС – тут і https://thehomeproject.eu/
• Erasmus Generation Blog інший e.g. https://rgustudentblog.com/
• Міфи про Еразмус – тут 
• Про досвід https://blog.erasmusplay.com/category/en-tips/
• Вебсайти про пошук житла:
• Housinganywhere https://housinganywhere.com/
• Uniplaces https://www.uniplaces.com/en
• ErasmusU https://erasmusu.com/en
• Telegram  https://t.me/eusupportsua
• https://www.euroguidance.eu/

erasmusapp.eu

https://ukraine.dev.uni-foundation.eu/
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countries
https://education.ec.europa.eu/news/a-practical-guide-to-student-accommodation-in-europe?fbclid=IwAR197FKKCyGpJM2KX9ABonNpaxpva9BPk6URFvvVUZO5O812GwwK7M2y858
https://education.ec.europa.eu/sr/study-in-europe/planning-your-studies/accommodation
https://thehomeproject.eu/
https://blog.erasmusgeneration.org/
https://rgustudentblog.com/
https://erasmusu.com/en/erasmus-blog/erasmus-news/20-myths-vs-realities-of-erasmus-682401?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=blog-seo-acquisition-en&utm_content=social&fbclid=IwAR3YOpVkpBFnHnCrQaWZHS2CqvrvuzKU5MtHXElUSDR_r3n9cPLWtK_j1Is
https://blog.erasmusplay.com/category/en-tips/
https://housinganywhere.com/
https://www.uniplaces.com/en%5d(https:/www.uniplaces.com/en?fbclid=IwAR0u6s2BPRUgkTXeqXVhT5hd0vLWwuNAmoMy4dVHnaZuXxTOz1TfhYjdZNE)
https://erasmusu.com/en
https://t.me/eusupportsua
https://www.euroguidance.eu/
file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/erasmusapp.eu


Корисні ресурси

• Підтримка молодих людей України Європейською Комісією та державами-
членами ЄС - за посиланням тут.

• Інформація для людей, які рятуються від війни в Україні - за посиланням тут.
• Доступ до ресурсів підтримки українців Європейською Комісією за 

посиланням тут і тут.
• Аспірантам та іншим дослідникам - новий портал ЄС щодо фінансування

українців: https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
• Оголошення конкурсів про гранти на молодіжні обміни та 

волонтерство: Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус 
солідарності в Україні та Євродеск – Україна.

• Календар подій, гранти на міжнародні події для молоді з України Ресурсний
центр Сальто-Молодь SALTO-YOUTH та інструменти підтримки молоді - онлайн 
курси та багато іншого.

https://europa.eu/youth/get-involved/civic-engagement/information-support-young-people-fleeing-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://education.ec.europa.eu/support-for-people-affected-by-russias-invasion-of-ukraine
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-support-education_en
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://eurodesk.org.ua/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://www.salto-youth.net/tools/


В Україні: 
Представництво ЄС в Україні: website and Facebook
Національний Еразмус+ офіс в Україні: website, Facebook
Erasmus Mundus Alumni Ukraine
2022 EMJMD SCHOLARSHIPS - UKRAINE
Erasmus Student Network Ukraine
Інформаційні центри ЄС Представництва ЄС в Україні: 
https://euroquiz.org.ua/
Мережа молодіжних Амбасадорів Європи (Young European Ambassadors): 
https://euneighbourseast.eu/young-european-ambassadors/

До кого звертатись?

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/?ref=br_rs
http://erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/865454073482475
https://www.facebook.com/groups/851119592517517
https://esnukraine.org/
https://euroquiz.org.ua/
https://euneighbourseast.eu/young-european-ambassadors/


В ЄС: 
Посольство України в країні перебування
Erasmus Mundus Alumni - https://www.em-a.eu/
ESN – Erasmus Student Network: допомога студентам, долучення 
до спільноти, buddy system... (website and Facebook)
Erasmus+ Student and Alumni Alliance - https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa

Інші мережі: https://garagerasmus.org/ and https://www.oceans-network.eu/

National Erasmus+ Agencies - https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
Promote Your University and find partners to your Ukrainian University!!!
Promote STUDY in Ukraine:  https://studyinukraine.gov.ua/en/
Розповідайте свої історії та правду про війну проти України!!!
Дізнайтесь які є волонтерські чи гуманітарні хаби допомоги Україні, 
приєднуйтесь та допомагайте!!!
Підтримуйте один одного не має чужих українців за кордоном!!!

До кого звертатись?

World Ambassadors of Ukraine and Erasmus+!

https://www.em-a.eu/
https://www.esn.org/
https://facebook.com/ESN/
https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa
https://garagerasmus.org/
https://www.oceans-network.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://studyinukraine.gov.ua/en/


Students Network and youth initiatives
You are welcome to join!!!

https://esnukraine.org/

Erasmus Mundus Alumni – Ukraine    

There is a strong 
humanitarian, 
educational and 
volunteering work of 
the youth organisations 
in cooperation with the 
Ministry of Youth and 
Sport of Ukraine!!!

Erasmus Youth and ESC InfoCenter:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine

Erasmus+ Youth 
mobility and 
volunteering 
Actions support 
participation of 
Ukrainian Youth!

SALTO – YOUTH: https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/eecafwdlinks/helpukraine/

https://esnukraine.org/
https://www.facebook.com/groups/865454073482475/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/eecafwdlinks/helpukraine/


Ukraine and people in Ukraine defend all world!

Official information for those
who are interested to HELP Ukraine:

https://war.ukraine.ua/support-
ukraine/

SpivDiia:
https://spivdiia.org.ua/en

For education and science 
reconstruction and restoration:  
https://mon.gov.ua/eng/united24-zbir-koshtiv-na-
vidbudovu-sferi-osviti-ta-nauki-ukrayini

UNITED24
https://u24.gov.ua/

https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://spivdiia.org.ua/en
https://mon.gov.ua/eng/united24-zbir-koshtiv-na-vidbudovu-sferi-osviti-ta-nauki-ukrayini
https://u24.gov.ua/


Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Менеджер з індивідуальних можливостей: Катерина Жданова, 

(Facebook), k.zhdanova@ukr.net, +38093 773 43 92 (Telegram)

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 

E-mail: office@erasmusplus.org.ua

Facebook: NEOinUkraine

Phone: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Official HELP Ukraine:
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008949668973
mailto:k.zhdanova@ukr.net
ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
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