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Що таке Еразмус+?

Програма Європейського Союзу: 

освіта, професійна підготовка, молодь та спорт

• Проєкти, стипендії, гранти, обміни, співпраця, професійні мережі, ресурси

• Інклюзивність та доступність для всіх: різні групи населення, зелені та 
цифрові трансформації тощо

• Новий етап 2021-2027 рр.: 

Спеціальні заходи під час війни

o потреби країн – наскрізні пріоритети Програми
o постійний розвиток – еволюція та синергія
o більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу
o більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної
o фокус на системні зміни та глобальніший вплив
o більший бюджет – 28.756 млрд. €



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, Естонія, 
Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 
Швеція

Треті країни асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 
Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу
не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6):

Азербайджан, Білорусь***, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

***участь організацій з білорусі і росії призупинено



Хто може брати участь у Програмі?*

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості, 
а індивідуальні особи беруть участь у конкурсах за створеними можливостями.

Організації
• заклади освіти
• науково-дослідні установи
• академічні, професійні, студентські, 

молодіжні об’єднання
• об'єднання роботодавців та інші
• молодіжні організації, неформальні 

об'єднання молоді
• органи державної влади
• державні та приватні підприємства
• та інші

Індивідуальні особи 
• учні закладів VET
• студенти ЗВО: (молодші) бакалаври, 

магістри; аспіранти, випускники

• працівники закладів освіти
• дослідники 
• молодь
• молодіжні лідери і працівники 
• волонтери
• та інші

*Залежить від напряму та типу проєктів.



Сфери та Ключові напрями діяльності
(Key Action)

КА1: 
Навчальна 

мобільність

KA2: Співпраця 
організацій

КА3: Підтримка 
реформ

Жан Моне

Вища освіта

ОСВІТА
шкільна освіта, професійна 
(професійно-технічна) та 
фахова передвища освіта, 

вища освіта, освіта 
дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА МОЛОДЬ СПОРТ



Навчальна мобільність 
Еразмус+ у сфері освіти та молоді
(можливості 2014-2020 рр. та нововведення 
нової генерації Програми 2021-2027 рр.)



Наскрізні принципи мобільності 
Еразмус+ 2021-2027 рр. 

• Інклюзія та різноманіття

• Екологічна сталість та зелені практики

• Цифровізація освіти та набуття цифрових 
компетентностей



Формати навчальної мобільності 
Еразмус+ 2021-2027 рр.

• Фізична мобільність 

Змішана мобільність – поєднання фізичної мобільності та 
віртуального компоненту.

Інтенсивні програми змішаної мобільності – програми, 
спрямовані на застосування інноваційних методів викладання та 
навчання викладачів і студентів у міжнаціональній та 
міждисциплінарній командній роботі. Поєднання фізичної
мобільності та віртуального компоненту.



Навчальна мобільність
Еразмус+ у сфері освіти та молоді

• Міжнародна академічна (кредитна) мобільність: 
для студентів та працівників ЗВО

• Спільні магістерські програми Еразмус Мундус

У СФЕРІ ОСВІТИ

• Мобільність молоді 

• Проєкти молодіжної участі 

• Європейський корпус солідарності (волонтерство)

У СФЕРІ МОЛОДІ



Вища освіта:
Міжнародна академічна (кредитна) 
мобільність Еразмус+



Короткострокові програми обміну: 

• На навчання для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів,
докторантів, починаючи від II курсу;

• на практику для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів,
докторантів коли за планом практика у відправляючому закладі.

• На стажування / викладання / підвищення кваліфікації для викладачів та
працівників закладів вищої освіти.

Грант Еразмус+ покриває витрати на: трансфер (Distance Calculator), візу, 
страхування, кошти на перебування/добові, доступ до бібліотеки, підручники 
тощо.

Міжнародна кредитна мобільність

Нагадуємо: терміни перебування та інші деталі проєктів 2014-2021 та 2021-2027 рр. відрізняються!

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Міжнародна кредитна мобільність для студентів 
(можливості попереднього етапу 2014-2020 та новації нового - 2021-2027 рр.)

Проєкти 2014-2022 рр. – завершено* Проєкти 2021-2027 рр.*

Галузі знань усі усі

Освітні рівні молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант

Тривалість 
(у межах одного 
освітнього рівня)

• на навчання від 3 до 12 місяців 
(24-для студентів медичних   

спеціальностей)
• на практику від 2 до 12 місяців 

• на навчання та практику від 2 до 12 
місяців (фізична мобільність) 

• на навчання та практику від 5 до 30 
днів (фізична мобільність, якщо це 
частина змішаної мобільності)

Форма • навчання за кордоном у партнерському ЗВО
• практика (навчальна, дослідницька, робоча) за кордоном на підприємстві, у 

дослідницькому інституті, лабораторії, організації або в іншій прийнятній
установі партнера

Розмір гранту Грант покриває витрати на проїзд, страхування, візу, а також кошти на 
перебування в розмірі 800/850/900 євро на місяць.

*Спеціальні заходи під час війни



Міжнародна мобільність
для аспірантів (гнучкий підхід)

Гнучкий формат для забезпечення потреб у поєднанні навчання та 
дослідницької практики аспірантів або під час їхнього залучення до роботи 
в освітньому закладі

Формат:
• Фізична мобільність (2-12 місяців)
• Змішана мобільність: поєднання із віртуальним компонентом, 

фізична мобільність (5-30 днів) – рекомендовано

Форма:
• Короткотермінове навчання (5-30 днів)
• Довготермінове навчання (2-12 місяців)
• Дослідницька практика (як складова навчання)



Міжнародна академічна мобільність
для працівників

Викладання або стажування викладачів ЗВО

Галузі знань: усі

Професійна сфера: будь-яка

Формат: 

Обсяг викладання: мін. 8 год. на тиждень або 4 год., якщо поєднується із стажуванням 

Тривалість: 5 днів – 2 місяці (додатково 2 дні на проїзд)

Розмір гранту: покриття витрат на проїзд, проживання, кошти на перебування в 
розмірі 140/160/180 євро на добу.

• викладання
• навчання за місцем роботи (job shadowing)
• та/або стажування у ЗВО або партнерській організації



Як взяти участь?

Як взяти участь?

• Крок 1. Ознайомитись з Базою проєктів Еразмус+ в Україні (розділ ICM) та Dashboard portal,
з інформацією на сайті свого ЗВО i звернутись до відділу міжнародних зв'язків Вашого
університету (корисні ресурси тут).

• Крок 2. Уточнити наявність проєктів з обмінів Еразмус+ для Вашої спеціальності,
приймаючий університет Європи, умови конкурсу, терміни подачі, пакет документів та інші
деталі.

• Крок 3. В межах внутрішнього конкурсу подати підготовлений повний пакет документів
на участь.

• Крок 4. У разі перемоги, звернутись до відділу щодо підписання угод, узгодження
дисциплін, потенційного визнання, звітності (Learning Agreement, Mobility Agreement).

• Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи (лист підтримки від НЕО).

• Крок 6. Готуватись до обміну!

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=96:proekty-erazmus-napriam-zhana-mone-2014-2020rr
https://ukraine.dev.uni-foundation.eu/
https://erasmusplus.org.ua/news/dlya-studentiv-ta-molodyh-lyudej-z-ukrayiny-yaki-shukayut-granty-na-mobilnist/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/mobility-agreement


Як взяти участь в період воєнних дій*?

Як взяти участь, якщо Ваш університет постраждав від війни і з ним не має зв'язку?

• Крок 1. Ви маєте право звернутись до університету з Європи* в країні де Ви 
перебуваєте як тимчасово переміщена особа та маєте тимчасовий прихисток, або в 
іншій країні ЄС (кожен університет має Еразмус координатора – Erasmus Coordinator).

• Крок 2. Уточнити можливість отримати  грант на мобільність, терміни подачі 
документів, пакет документів та інші деталі.

• Крок 3. Подати підготовлений повний пакет документів на участь та спробувати ще раз
зв'язатись зі своїм університетом. Якщо немає зв'язку зі своїм університетом, варто повідомити
Еразмус+ офіс в Україні через е-лист office@erasmuplus.org.ua – всі ЗВО України працюють!!!

• Крок 4. У разі підтвердження участі Ваш університет має підписати угоду з приймаючим
університетом узгодити дисципліни для визнання, звітність (Learning Agreement, Mobility
Agreement). Алгоритм дій під час війни тут.

*Для визнання мобільності та включення інформації про Еразмус+ до Додатку до диплому, має бути міжінституційна угода
між приймаючим і відправляючим ЗВО. Ви маєте отримати диплом ЗВО України!!!

*Спеціальні заходи під час війни

mailto:office@erasmuplus.org.ua
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/mobility-agreement
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/erasmus-icm-ka131-ka171-vynyatkovi-pravyla-na-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini-algorytm-dij.pdf
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/vynyatkovi-zahody-dlya-ukrayincziv-v-mezhah-proyektiv-z-icm-u-vo-ukr.-m..pdf


Specific Guide for higher education, VET and youth
Special measures guide details – download

Eligible activities: The activities have to take place at the beneficiary HEI. In cases when, due to the war, 

the sending organisation cannot be involved in the activity, the beneficiary HEI is the only HEI involved in 
the organisation of the mobility, except for traineeships outside of the HEI.

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implementation_153.pdf


Координатори Еразмус та мережа студентів Еразмус+ 

у приймаючому університеті та в Україні
Коли готуєтесь до Еразмусу:

• Ознайомтесь з інформацією на сайті приймаючого університету та уточнюйте всі деталі з 
координатором Еразмус приймаючого закладу щодо початку навчання, умови і місце проживання, 
термінів отримання перших виплат тощо.

• Зв'яжіться з осередком мережі Еразмус студентів у місті куди Ви їдете на навчання/практику.

• Ознайомтесь з вебпорталом Міжнародної мережі студентів Еразмусівців, тут можна знайти багато 
корисного щодо спілкування, підтримки і пошуку місця для проживання, зеленого Eразмусу тощо.

• Якщо Вам потрібні особливі умови для навчання – корисні ресурси: 

«Зробіть мобільність більш інклюзивною».
Корисний вебпортал щодо інклюзивної мобільності.
Рамки інклюзивної мобільності .
Під час воєнного стану виїзд студентів-чоловіків на короткотермінову мобільність розглядається ДПСУ 

окремо за зверненням від відправляючого закладу до МОН України для проєктів Еразмус+!
Якщо виникають проблеми, звертайтесь до відправляючого закладу та НЕО в Україні!

Станьте членами команди ESN – Ukraine!!!

https://www.esn.org/
https://www.siho.be/sites/default/files/making_mobility_programmes_more_inclusive_for_students_with_disabilities.pdf
https://inclusivemobility.eu/
https://inclusivemobilityframework.eu/
https://esnukraine.org/


Вища освіта: 
Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)



Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

Унікальні програми з отримання повної вищої освіти на рівні магістра, 
що розроблені партнерством університетів.

• Навчання буде відбуватись в декількох різних університетах, що розробили і 
організували відповідну спільну програму, яку Ви обрали.

• Магістерські програми передбачають отримання стипендії повного забезпечення
(навчання, підручники, доступ до бібліотек, практика, кошти на перебування, 
транспорті витрати, страхування тощо).

• Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки.

• За умови успішного навчання студенти отримують спільний, подвійний або 
багатосторонній диплом про вищу освіту рівня магістра.



• Стипендія передбачає кошти на облаштування 1000-1500 євро 
(одноразова виплата), кошти на перебування в розмірі 1000 
євро на міс., транспортні витрати в залежності від відстані до 
країн навчання.

• Конкурси відриваються щороку з жовтня місяця і тривають до лютого*

• Подання документів відбувається он-лайн напряму на обрану спільну 
магістерську програму (макc. на 3 за 1 конкурс) через відповідні веб-сайти. 
Кожна з цих програм має координуючий університет і контактну особу, які 
діють від імені всього партнерства – контактуйте з ними напряму.

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

*Кожна програма Еразмус Мундус має свій кінцевий термін подання заявок.



Хто може брати участь?

• Студент IV курсу навчання
• Випускник без вікових обмежень

o Не важливо скільки Вам років.
o Не важливо коли Ви закінчили навчання
o Потрібно мати диплом бакалавра, спеціаліста або навчатися на IV курсі
o Обов'язково володіти іноземною мовою (міжнародний сертифікат)

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

Конкурс 2022-2023 рр.:

• 135 програм Еразмус Мундус 
• понад 350 університетів

• 65 країн світу
• 97% англомовних програм



Як взяти участь?

• Крок 1. Перегляньте каталог Еразмус Мундус Програми (EMJMD Catalogue) 
та оберіть бажану програму для навчання.

• Крок 2. Відкрийте окремий сайт кожної обраної програми, натиснувши на її абревіатуру.

• Крок 3. Перегляньте сайт кожної програми, ознайомтесь з університетами-партнерами, 
описом та контектом програми.

• Крок 4. Перегляньте всю інформацію, що стосується участі у конкурсі стипендій Еразмус 
Мундус.

• Крок 5. Знайдіть розділ «How to Apply» та ознайомтесь з пакетом документів та 
термінами подачі*

*Кожна програма Еразмус Мундус має свій кінцевий термін подання заявок та умови для self-funded students.

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en


• Крок 6. У разі необхідності уточніть детальну інформацію щодо 
подання аплікаційних документів, яка відсутня на сайті обраної 
програми (зв'яжіться з координатором програми через розділ 
Контакти на сайті кожної окремої програми).

• Крок 7. На сайті обраної програм (и) завантажте бланк заявки (application form) та 
підготуйте повний пакет документів*.

• Крок 8. Надішліть повний пакет документів до дати дедлайну на вказану
платформу або е-пошту, вказану на сайті обраної програми.

*Кожна Еразмус Мундус програма має свою аплікаційну форму та необхідний пакет документів. 
Зверніть увагу на формати та вимоги до оформлення документів до їх подачі.

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)



Загальний список документів на участь у конкурсі стипендій EMJMD*:

• Мотиваційний лист

• Резюме (Europass) 

• Рекомендаційні листи (мін. 2)

• Диплом та додаток до диплому 

• Виписка із залікової книжки, якщо 
студент IV курсу

*Кожна Еразмус Мундус програма має свою аплікаційну форму та необхідний пакет документів. 
Зверніть увагу на формати та вимоги до оформлення документів до їх подачі.

• Сертифікат щодо рівня іноземної мови 
(IELTS, TOEFL, інші – уточнити)

• Копія переліку всіх навчальних курсів з 
оцінками

• Копія закордонного паспорту

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)



• Крок 9. У разі перемоги, у квітні-червні кандидат отримає
електронного листа про перемогу в конкурсі, 

або про проходження наступного кроку відбору (скайп).

• Крок 10. Після Вашого підтвердження щодо участі в навчанні, Вам обов'язково
мають надіслати офіційний лист про зарахування на програму (Acceptance letter).

• Крок 11. Після отримання листа про зарахування, Вам необхідно звернутись до 
посольства країни щодо подачі пакету документів для отримання візи* на 
навчання**.

*Всі деталі щодо пакету документів, термінів видачі візи необхідно уточнювати безпосередньо у посольстві або
візовому центрі. НЕО в Україні може надати лист підтримки на візу за зверненням до нас!

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

**особливості візи під час війни



• Задля подолання викликів через пандемію коронавірусу, Європейська Комісія
розробила рекомендації та сценарії навчання на сільних магістерстких програмах
Еразмус Мундус.

• На період воєнного стану в Україні через брутальне вторгнення росії до України
виїзд чоловіків на повну програму навчання в іноземні заклади освіти обмежено!

Додатково: У липні кожного року Представництво ЄС в Україні 
спільно з НЕО в Україні та Асоціацією випускників Еразмус Мундус 
(ЕМА) проводять Pre-Departure Orientation Meeting – зустріч всіх 
переможців  конкурсу Еразмус Мундус.

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJMD)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddc7c0dc-ca33-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-206778594


• Потужна мережа випускників Еразмус Мундус – ЕМА

• Корисні ресурси для вступників та вже студентів!

• Діляться досвідом, мають методичні рекомендації корисні
для студентів

• Спільнота Амбасадорів України в світі!

Мережа  студентів і випускників Еразмус+

EMA Alumni Ukraine

Erasmus Students Network

Ставайте членами мереж!!!

https://www.facebook.com/groups/865454073482475
https://esnukraine.org/


Додаткові можливості у сфері освіти
поза межами Еразмус+

2. Навчання українських студентів у період війни в європейських
університетах (не за Еразмус+) за власної ініціативи закладів:

− Перегляньте такі можливості на порталі "War in Ukraine - student support centre" за посиланням.
− Перегляньте такі можливості у google doc у закладці "For Ukrainians" – за посиланням.
− Підпишіться на розсилку House of Europe - можливості для навчання - (підписка на щотижневу 

розсилку внизу на даній сторінці).

3. Можливості навчання на повних освітніх програмах в європейських закладах в різних 
державах-членах ЄС на сайті Study in Europe та на вебсайтах Національних Еразмус+ 
агентств.

✓ Більше інформації про додаткові можливості – за посиланням. 

1. ESN Ukraine Notion platform “All educational opportunities abroad”

https://ukraine.uni-foundation.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tHPw1FwwFT0hybgx8p5F5W8KKxM-SwMlmUWBZzGJrhc/htmlview
https://houseofeurope.org.ua/grant/international-mobility-grants
https://www.studyineurope.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4179-dlia-studentiv-ta-molodykh-liudei-z-ukrainy-iaki-shukaiut-hranty-na-mobilnist.html
https://esnukraine.org/news/all-educational-opportunities-abroad-notion-platform
https://esnukraine.org/news/all-educational-opportunities-abroad-notion-platform


Навчальна мобільність Еразмус+ у сфері освіти
(вища освіта)

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 

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


Молодіжні можливості: 
Молодіжні обміни, 
Проєкти молодіжної участі,
Європейський корпус солідарності



Молодіжні обміни 
(можливості 2014-2020 та 2021-2027 рр.)

Короткострокові зустрічі груп молоді з різних країн

Для чого?
• міжкультурний діалог та відчуття “європейськості”
• ключові компетентності навчання впродовж життя
• Європейські цінності, руйнування упереджень і стереотипів
• обізнаність щодо соціально важливих питань
• залученість до активного громадянства

• Типи заходів: тренінги, семінари, 
майстер-класи, вправи, дебати, ігри, 
симуляції, літні/зимові школи, інше.

• Тривалість: 5 – 21 день

• Вікові обмеження учасників: 13 – 30 р.
• Кількість учасників: 16 – 60 учасників
• Участь молодих людей з вразливих 

категорій населення (супроводжуючий)



Проєкти молодіжної участі та
Європейський корпус солідарності

Проєкти молодіжної участі – участь у заходах/зустрічах з метою надати молодим 
людям можливість залучатись та вчитися брати участь у розвитку громадянського суспільства;
підвищити обізнаність молодих людей про загальноєвропейські цінності та основні права; 
розвивати цифрові компетентності та медіаграмотність; об’єднати молодь та осіб, які приймають 
рішення на місцевому, регіональному, національному та транснаціональному рівнях.

• Вікові обмеження учасників: 13 – 30 р.
• Участь молодих людей з вразливих категорій населення (супроводжуючий)

Європейський корпус солідарності – участь у волонтерському проєкті (інклюзія, запобігання 
стихійним лихам, інтеграція біженців та мігрантів, захист довкілля, культура, спорт), що відповідає 
колу інтересів учасника і сприяє зміцненню солідарності в суспільстві.  

• Тривалість: 3 – 12 міс. (2014-2020 рр.), 2 – 12 міс. (2021-2027 рр.)
• Вікові обмеження учасників: 18 – 30 р.
• Участь молодих людей з вразливих категорій населення (супроводжуючий)



Молодіжні обміни, Проєкти молодіжної участі 
та Європейський корпус солідарності

Як взяти участь?
• Крок 1. Підписатись на новини та розсилки відповідних організацій та 

платформ*.

• Крок 2. Слідкувати за анонсами актуальних конкурсів.
• Крок 3. Дізнатись в організаторів (університети, громадські організації тощо) щодо 

деталей участі у конкурсі, пакету документів для участі у конкурсі, термінів перебування, 
покриття витрат.

• Крок 4. Підготувати та надіслати необхідний пакет документів до вказаної дати дедлайну.
• Крок 5. Чекати на результат. У випадку додаткових питань звертатись безпосередньо 

до організаторів. Якщо Ви студент, уточніть про можливість отримання сертифікату 
з результатами навчання для визнання (обов'язково з'ясуйте у своєму ЗВО)!!!

• Крок 6. У випадку участі у волонтерському проєкті (від 3 міс.) готуватись до подачі 
документів з отримання візи.

• Крок 7. Готуватись до обміну!

*Спеціальні заходи під час війни



Specific Guide for higher education, VET and youth
Special measures guide details – download

Eligible activities: The activities have to take place at the beneficiary HEI. In cases when, due to the war, 

the sending organisation cannot be involved in the activity, the beneficiary HEI is the only HEI involved in 
the organisation of the mobility, except for traineeships outside of the HEI.

Erasmus+ office Ukraine can help!

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implementation_153.pdf


Де шукати інформацію про конкурси

National Youth Council of Ukraine

Корисні платформи та матеріали:

Інформаційний центр Еразмус+ Молодь та Європейський корпус 
солідарності в Україні

SALTO – Youth 

European Youth Portal

Eurodesk Ukraine

European Year of Youth 2022

https://www.facebook.com/NYCUkraine
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/
https://europa.eu/youth/home_en
https://eurodesk.org.ua/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6648


Міжнародна навчальна мобільність Еразмус+
Результати в Україні (2014-2020 рр.)

Вища освіта: 
Міжнародна 

(кредитна) мобільність

• 17 006 учасників
o З них 11 532 до Європи 

(5899 студентів /5633 
працівників)

o 5 474 (1555 студентів 
/3919 працівників) до 
України

Вища освіти: Спільні 
магістерські програми 

Еразмус Мундус

• 317 стипендіатів
o З них 303 для 

магістрантів та 14 PhD

Молодь

• 24 483 учасники
напряму мобільності
молоді та 
Європейського корпусу 
солідарності

o З них 17 537 із України, 

o 6 946 до України



Портали, платформи конкурсів для молоді

• European Youth Portal

• EuroDesk Network: календар подій та інше.

• Erasmus+ Projects Results Platform (choose Youth Actions and your country)

• EU Neighbours East – Youth Ambassadors

• YOUTH WIKI

• EuroGuidance Network

• Конкурси, тренінги, семінари, форуми, літні школи, волонтерство, (відео) 

ресурси, онлайн курси тощо: Національне агентство Еразмус+ в Польщі – Salto-Youth

• Неформальна освіта – конкурси на отримання грантів для індивідуальних осіб, 
(відео)ресурси: Facebook Інформаційних центрів Еразмус+ молодь та Європейського 
Корпусу Солідарності

https://europa.eu/youth/home_en
https://eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://euneighbourseast.eu/uk/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://euroguidance.eu/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/infocentres/


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

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

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

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
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