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Проєкти міжнародної мобільності  Еразмус+
за участі України 

КА 131
Фінансування: 

внутрішньоєвропейський бюджет 
(20% для міжнародної співпраці із 
країнами-партнерами Еразмус+) 

Спрямування мобільності: 
ОДНОСТОРОННЯ лише для 
представників європейських ЗВО 
ДО країн-партнерів Еразмус+   
АЛЕ не в період війни в Україні 

КА 171
Фінансування: 
зовнішньоєвропейський бюджет 
(100 % для міжнародної співпраці із 
країнами-партнерами Еразмус+) 

Спрямування мобільності: 
ДВОСТОРОННЯ для представників 
усіх партнерських ЗВО ДО та ІЗ країн-
членів та країн-партнерів Еразмус+                                              
АЛЕ не в період війни в Україні 



Процес впровадження проєктів
з міжнародної мобільності Еразмус+



Спеціальні заходи Еразмус+ під час війни в Україні

chrome-extension://efaidnbhttps:/erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf


Проєкти міжнародної мобільності  Еразмус+

Правове поле для здійснення академічної мобільності 
➢ Закон України «Про вищу освіту»

➢Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
(Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579)

➢Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
питань академічної мобільності (Постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 599)

➢Стратегії інтернаціоналізації ЗВО

➢Прийняття / оновлення внутрішньо-університетських Положень про право на 
академічну мобільність та визнання її результатів

➢Прийняття / оновлення внутрішньо-університетських Положень про підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599-2022-%D0%BF#Text


*Спеціальні заходи під час війни

Мобільність Еразмус+ під час війни: алгоритм дій

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Mobility_MartialLaw_09_2022_NEO.pdf


Особливості реалізації мобільності Еразмус+     
у період війни в Україні

Ключові питання до обговорення під час роб.групи
(особлива увага на викликах та шляхах їх подолання)

➢ Адаптація інституційних документів та гнучкість процедур відповідно до можливостей 
Еразмус+ (Директиви ЄС з квітня 2022 р.) та умов воєнного стану в Україні , інш.

➢ Комунікація між партнерськими університетами щодо нових умов і особливостей 
функціонування українських ЗВО (для визнання мобільності Еразмус+ – обов’язкове підписання 
Міжінституційної угоди та інших документів), інш.

➢ Підготовка до мобільності: номінування, оформлення документів у ЗВО, комунікація із МОНУ, 
іншими органами держ.влади, візові питання, статус перебування за кордоном, інш.

➢ Період мобільності: співпраця між міжн.відділами ЗВО-партнерів, моніторинг мобільності 
учасників, можливі зміни у Каталозі курсів, зміни до Угоди на навчання, різні інд.ситуації, інш. 

➢ Після мобільності: визнання результатів мобільності, продовження періоду мобільності, OS
➢ Поширення результатів та вплив. Звіт



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.: +38 044 286 66 68, +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/

