Програма Еразмус+
Завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти,
кандидат політичних наук Виговська Ольга Сергіївна

Що таке Еразмус+?

Еразмус+ — освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної співпраці
та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів
та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах.

Ключовий напрям діяльності – КА 1
Мобільність працівників
Цілі:
Розвиток компетентностей працівників ВНЗ (іноземні мови, ІКТ тощо)
Можливості професійного розвитку за кордоном
Основні види діяльності за напрямами:
Професійний розвиток
Участь у спеціальних курсах / тренінгах за кордоном
Стажування на робочому місці / спостереження за роботою колег за кордоном в університетахпартнерах/ інших освітніх організаціях
Викладання (викладацьке відрядження)

Можливості академічної мобільності
Кредитна мобільність + індивідуальні стипендії:
Короткострокові обміни на основі міжуніверситетських договорів з ВНЗ Європи
Учасники обмінів: студенти, аспіранти, викладачі, адміністративний персонал
Ступенева мобільність:
Спільні магістерські та докторські (PhD) програми +
індивідуальні стипендії
Магістерська або докторська програма, що має
викладатися в двох чи більше університетах

Про кредитну мобільність для викладачів та
адміністративного персоналу

Teaching periods: викладачі ВНЗ можуть викладати в університетах країн-членів програми
(будь-які дисципліни)
Training periods: професійний розвиток
для адміністративного та викладацького
складу ВНЗ у формі тренінгів,
виконання професійних обов’язків/завдань
у ВНЗ країн-членів програми

Ступенева мобільність
Подання заявок на спільні магістерські програми Еразмус+

Конкурсний відбір заявок проводиться партнерствами, що створили магістерські програми
Повний перелік спільних магістерських програм http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1navchalnamobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html

Ключовий напрям діяльності – КА 2:
Стратегічні партнерства
Цілі:
Втілювати інноваційні практики у ВНЗ, місцевих / регіональних органах управління освітою
Основні види діяльності за напрямами:
Міжсекторальна співпраця між ВНЗ та іншими організаціями,
яка сприятиме розробленню навчальних планів і програм, посиленню
базових компетентностей
Створення консорціумів місцевими / регіональними органами
управління освітою, наприклад, з метою покращення
пропозиції освітніх послуг для студентської молоді

Хто може брати участь у цій програмі?

 Вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і третіх країн (вони не
можуть самостійно подавати заявки на участь від імені цілого консорціуму, партнерства або
мережі — заявку подає один з вищих навчальних закладів ЄС, учасник Хартії Еразмус+)
 Студенти, аспіранти, докторанти, науковці та викладачі вищих навчальних закладів країн —
членів ЄС і третіх країн
 Максимальна кількість учасників Партнерства — 20 вищих навчальних закладів (не менше
5-ти з 3-х різних країн-членів ЄС). Фінансування покриває видатки на адміністрування
проекту: по 10 000 євро на кожного учасника Партнерства (відповідно, максимум 200 000
євро). Додатково фінансуються гранти на мобільність.

Приклади утворення консорціуму
 Національний консорціум – один учасник з країн-партнерів (Україна) та три учасники з країн
програми

 Мультинаціональний консорціум – два учасники з країн-партнерів (Україна і Казахстан) та
три учасники з країн програми

Національні пріоритети України

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Category A Розробка освітніх програм

Category B Підвищення якості освіти і
викладання

Педагогічні науки та підготовка викладачів
Соціальні та поведінкові науки
Науки про життя
Фізика
Інженерія
Інформаційні технології
Архітектура і будівництво
Охорона здоров’я
Транспортні послуги
Безпека

• Методики, технології викладання та
навчання, педагогічні підходи, що включають
результати навчання, ІКТ (гнучкі навчальні
траєкторії, змішане навчання, віртуальна та
реальна мобільність, стажування на робочих
місцях тощо)
• Мульти- та міждисциплінарність

Національні пріоритети України
Category C Удосконалення управління ВНЗ
• Побудова системи забезпечення якості
освіти
• Розвиток дослідницького та інноваційного
потенціалів (виключаючи дослідницьку
діяльність)

Category D Розвиток потенціалу вищої
освіти у суспільстві
• Співпраця університетів з підприємствами
• Рамка кваліфікацій та визнання кваліфікацій
• Трикутних знань (освіта, дослідження і
бізнес)

Ключовий напрям діяльності – КА 3:
Підтримка реформ освітньої політики
Цілі: Підтримка напрацювань/розробок Європейського Союзу в сфері освітньої політики з метою
досягнення кращого системного розвитку.
Для України в рамках напряму фінансується робота НЕО в Україні і Національної команди
експертів з реформування вищої освіти, діяльність якої координується Національним Еразмус+
офісом в Україні, а також будуть проводитись різні конференції.
Веб-сторінка команди: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html
Конкурси для вищих навчальних закладів чи інших організацій в рамках цього напряму
для країн-партнерів програми не передбачено.

Програма імені Жана Моне

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої
полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з
питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з
європейської інтеграції.

Завдання програми Жана Моне
 Поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості
суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з
європейської інтеграції та проведення досліджень
 Активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і
проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого
та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних
дискусій і дебатів
 Підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються
на європейських студіях

Модулі Жана Моне
Європейські модулі Жана Моне: короткотермінові курси з питань європейської інтеграції,
включаючи питання відносин ЄС з іншими країнами світу (обсягом не менше 40 навчальних
годин на рік).
Фінансується розробка та викладання короткотермінових курсів, спеціально розроблених для
певних категорій громадян: студентів, університетська навчальна програма яких не включає
європейських студій; учителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають брак знань про ЄС, його
устрій, систему управління, історію тощо; дорослого населення, представників громадянського
суспільства, які не мали можливості дізнатися про європейську інтеграцію більше.
Курси можуть мультидисциплінарними. Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 21,000 євро.

Професор/кафедра
програми Жана Моне
Створення спеціальних викладацьких посад/кафедр для викладачів, що спеціалізуються на
питаннях європейської інтеграції (розробляють і викладають нові курси, керують науководослідницькою роботою).
Такі викладачі мають викладати дисципліни з
європейської інтеграції принаймні 90 годин на один
академічний рік. Максимальний обсяг гранту
на 3 роки – 45,000 євро.

Європейські центри вдосконалення
програми Жана Моне

Підтримка діяльності центрів, утворених на базі університетів, асоціацій, мереж; заохочення до
об’єднання людських та інформаційних ресурсів задля проведення міждисциплінарних
досліджень з питань європейської інтеграції та розповсюдження їх результатів через різного роду
медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи.
Кожен такий Центр має працювати під керівництвом Професора програми Жана Моне.
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 75,000 євро.

Як взяти участь у конкурсах Еразмус+?
Конкурси проводяться та координуються Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури (EACEA) за мандатом Європейської Комісії.
Більш детальна інформація за посиланням:
Національний Еразмус+ офіс в Україні http://www.erasmusplus.org.ua
Виконавче агентство
http://ec.europa.eu
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НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти http://id.kubg.edu.ua/doslidzhennia/erasmus.html
044-272-18-62, ndl.ivo@kubg.edu.ua, o.vyhovska@kubg.edu.ua

(EACEA)

Дякую за увагу!

Виговська Ольга Сергіївна
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