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Цільові групи програми Erasmus+:
студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад ВНЗ,
молоді фахівці, експерти в області вищої освіти тощо.

Програма Еразмус+ : Регламент ЄС No 1288/2013 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2013 
року про встановлення «Erasmus+»: Програма Союзу для освіти, підготовки, молоді та спорту .

Програма Еразмус+ : Європейська рамка кваліфікацій (EQF), Європейська кредитна трансферно-
накопичувальна система (ECTS), Європейська система забезпечення якості у професійній освіті (EQAVET), 
Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти (EQAR)



Нормативно-правове забезпечення щодо реалізації права 
на академічну мобільність:

• Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 (останні зміни від 19.08.2015) 
«Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги»

• Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність»

• Постанови Кабінету Міністрів України, Листи міністерств, методичні рекомендації МОН України, 
що визначають фінансові умови, права та обов'язки навчальних закладів, що приймають участі у 
програмах мобільності (понад 30 документів)

• «Міжінституційна угода», «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Формами академічної мобільності є:  навчання за програмами академічної мобільності; 
мовне стажування; наукове стажування; участь у спільних проектах; викладання; наукове 
дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації.
Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів (наукових установ) усіх форм власності можуть реалізувати право на академічну 
мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про 
участь у програмі академічної мобільності.



Також є можливість отримати фінансування на участь у 
програмах обміну (підвищення кваліфікації)  у 2018 року

Програма обміну Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA), що пропонує 

докторські програми та стипендії у 2018 році. Включно індивідуальні 

гранти на дослідження  http://ec.europa.eu/msca

Програми обміну від Jean Monnet (Joint Doctorate Programmes) , що 

пропонує докторські програми та стипендії у 2018 році. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_pr

ojects_action_1_joint_doctorates_en.php

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, ROMANIA -- Karl-Franzens-Universität, Graz, AUSTRIA

Université des Sciences et Technologies de Lille , FRANCE --- University of Cologne, GERMANY

Riga Technical University, LATVIA University of Groningen, NETHERLANDS

University of Lodz, POLAND --- Universidad de Granada, SPAIN

Університети що залучені до участі у програмі(як приклад) :

http://ec.europa.eu/msca
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php


Поточні завдання щодо подальшого залучення ОРІДУ 
до програми Erasmus +

• Реєстрація інституту в інформаційній системі програми та отримання 

«Erasmus – коду»

• Представлення інституту на сайті національного офісу Програми Erasmus+

• Підписання нової редакції «Міжінституційної угоди на 2018-2020 роки» з 

Університетом Александра Іоан Куза

• Розширення переліку партнерських університетів за Програмою Erasmus+ 

КА1 «Академічна мобільність»

• Підготовка пропозицій (плану) щодо мобільності студентів, викладачів, 

науковців та персоналу інституту та їх узгодження з приймаючою стороною.



Дякую за увагу!

Більше інформації за програмою Erasmus+ activities :
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

