
Education 
and Culture

Міжнародна кредитна 

мобільність між 

країнами-членами 

програми та країнами-

партнерами програми



 135,000 грантів на реалізацію кредитної мобільності 
протягом 6 років 

 Для студентів, адміністративного персоналу і викладачів 
ВНЗ (для навчання та викладання)

 Координація напряму (оголошення конкурсів, процедура 
відбору тощо) здійснюється Національними агентствами, 
що знаходяться в Європі

 Реалізація напряму відповідно до правил програми 

Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Міжнародна кредитна 
мобільність 



 Академічні обміни на різних рівнях (бакалаври, магістри, 

аспіранти), в різних предметних областях – не більше  12 

місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості 

мобільностей 

 3-12 місяців для навчальної мобільності

 2 -12 місяців для стажування студентів

(можливість стажування з 2016 року для країн-партнерів)

 Викладання і стажування для персоналу ВНЗ –

від 5 днів до 2 місяців 



Хартія Еразмус для вищої освіти –
для країн-партнерів принципи Хартії 
зазначаються в міжінституційній угоді

Міжінституційні угоди – для 
визначення обсягів мобільностей та 
правил участі в мобільностях 
(підписується партнерами до того, як 
розпочнуться мобільності)

http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/partner-
programme-iia_en.pdf

Угода про навчання (Learning 
Agreement) для студентів 
http://ec.europa.eu/education/opportuni
ties/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreement



Принципи Хартії Еразмус для вищої освіти 

Недискримінація 
Повне визнання 
Безоплатна основа навчання 
Опубліковані каталоги курсів
Належний рівень підготовки мобільних студентів (знання мови,
документи, логістика)
Допомога в отриманні візи, пошуку помешкання, отриманні
страховки 
Інструкції для «мобільних» студентів та викладачів
Однакові гарантії щодо навчання та університетських послуг 
Інтеграція в університетську спільноту
Лінгвістична підтримка



• Транспортні витрати обраховуються відповідно до 
до калькулятора відстані
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

• та до правил, зазначених в Programme Guide
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf (с.35-50)



Приклад обрахування транспортних 
витрат 

• 1) Відстань між Івано-Франківськом та Брюсселем 
(згідно калькулятора відстані) – 1469.61 км; 

• 2) транспортні витрати згідно таблиці (між 500 та 
1999 км) – 275 EUR;

• 3) подорож в обидва боки – 550 EUR.



*Кошти, що отримує партнерство за кожного 
мобільного учасника – 350 EUR (до 100го 
учасника), 200 EUR (після 100го учасника)

+ кошти за учасників зі спеціальними 
потребами

*Стипендія українським студентам – 750-850 
EUR/ місяць, 3 місяці-12 місяців

*Стипендія для викладачів – 100-160 EUR/ 
день, 5 днів – 2 місяці



Аплікаційна форма

• Оголошення конкурсів та відбір заявок 
Національними агентствами 

• Аплікаційна форма (очікується в січні 2015 року) 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/form/mobility-programme-partner-
countries_en.pdf

• Розмір бюджетів проектів/ приблизна кількість 
мобільностей - дивіться на веб-сайтах Національних 
Агентств http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/national-agencies/index_en.htm

• Оцінювання заявок Національними агентствами 
• Відповідно до стратегій інтернаціоналізації кожного 

партнера



Аплікаційна форма:
оцінка якості  

Актуальність, доречність проекту  
• Стратегія інтернаціоналізації 
• Типи мобільностей 

Вплив та поширення результатів
• Вплив на різних рівнях 
• Популяризація, розповсюдження 

результатів

Дизайн, програма заходів
• Відбір, підтримка та визнання 

Якість партнерства
• Попередній досвід
• Визначення відповідальності та завдань  



 16 або 24 місяці на реалізацію мобільностей 

 ВНЗ з країни-члена програми Еразмус+ від імені 

партнерства подає заявку до Національного агентства

 мобільність між країною-членом 

програми та країною-партнером програми 

(2 країни)

 мобільність в обидва боки

Міжнародна кредитна мобільність 



 Programme Guide 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf, c.35-50

 Терміни подачі заявки: 4 березня 2015

 Мобільність реалізовуватиметься 

 у 2015/ 2016 академічних роках 


