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Мобільність – відкрита для всього світу

Ступенева мобільність

Зразкові спільні магістерські програми,

що пропонуються партнерствами університетів

для найкращих студентів зі всього світу

ERASMUS+

Key Action 1. Навчальна мобільність



Спільні магістерські програми Еразмус Мундус

Високоінтегровані міжнародні магістерські програми

Конкурси оголошуються та проводяться EACEA/Європейською комісією

 Магістерські програми створюються та реалізовуються

партнерствами ВНЗ з країн-членів програми та з країн-партнерів

 Навчальні програми включають навчання в щонайменш двох ВНЗ

з країн-членів програми (EU 28 + EEA + MK + TK)

 В результаті навчання видаються спільні, двосторонні або

багатосторонні дипломи

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-

joint-master-degrees_en



Склад партнерств
Будь-які державні та приватні організації з країн – членів 
програми* та країн-партнерів**
 Вищі навчальні заклади з країн – членів програми повинні 

бути підписантами Хартії Еразмус для вищої освіти
 Вищі навчальні заклади з країн-партнерів
 Неакадемічні партнери (підприємства, громадські 

організації, фундації тощо)
Аплікант - ВНЗ з країни-члена програми
Мінімальний склад консорціуму: 3 ВНЗ як повноцінні 
партнери з 3 країн-членів програми 
Асоційовані партнери (необов’язково): участь у втіленні 
окремих завдань та заходів, напр., трансфер знань та навичок, 
додаткові курси чи можливості для працевлаштування, 
стажування (такі партнери не є прямими членами консорціуму 
програми та не отримують фінансування). 



 Програми обираються на основі конкурсу. 

 Програми мають втілюватися партнерствами, 

а не однією інституцією

 Стипендіальні пакети (scholarships) надаватимуться найкращим

студентам-магістрам – 13-20 студентів на набір

 Фінансування запрошених викладачів/ дослідників, 

які беруть участь у викладацьких/ тренінгових/ дослідницьких 

заходах в рамках реалізації спільних магістерських програм

 3 послідовні конкурси  



Для стипендіатів програм:
 Повний стипендіальний пакет, що покриває навчання,

транспортні витрати, витрати на проживання, витрати на

медичне страхування та страхування життя

 Навчання (включаючи дослідження, стажування)

в щонайменше двох ВНЗ країн-членів програми,

 Отримання спільного, двостороннього чи багатостороннього

диплому

 Членство в Erasmus+ Student and Alumni Association

 Студенти подають заявки напряму до партнерства програми



Грант – для організацій та 
стипендіатів 

 Грант ЄС – приблизно 3 млн. EUR 
 Грант ЄС надається університету – апліканту в країні–

члені програми (Applicant = Coordinator = Beneficiary)

Для організацій-учасників партнерств
Фінансування для управління проектом (включаючи 
витрати на щонайменше 4 запрошених дослідників/викладачів 
на набір на мін.період 8 тижнів):
170 000 EUR => 20 000 EUR на підготовчий рік (+) 
по 50 000 EUR на набір студентів протягом наступних трьох 
років



Грант – для організацій та стипендіатів 

Для стипендіатів 
Максимально 25 000 EUR – на стипендіальний пакет за 
академічний рік

Розмір стипендіального пакету визначається відповідно до
•Тривалість програми (60, 90 or 120 ECTS)
•Країни/ регіону походження студента 
•Витрат на реєстрацію в програмі (залежить від 
університетів-партнерів)



Грант – для організацій та стипендіатів 

Для стипендіатів 

Стипендіальні пакети 

Тип Витрати, EUR

Подорожні витрати 1 000 - 3 000 EUR на академічний рік

Витрати на 
облаштування

1 000 EUR (тільки для учасників з країн-
партнерів)

Стипендія/ місяць 1 000 EUR 

Витрати на навчання/ 
реєстрацію у ВНЗ 

• MAX. 9 000 EUR / рік (для студентів з 
країн-партнерів програми)

• 4 500 EUR / рік (для студентів з країн-
члени програми)



Критерії відбору
 Актуальність проекту (max 30 points)

 Якість дизайну проекту та його втілення  (max 30 points)

 Якість проектної команди та організації співпраці (max 20 points)

 Вплив та розповсюдження інформації про проект  (max 20 points)

Проектні пропозиції мають набрати як мінімум 70 балів для того, щоб бути 
рекомендованими для фінансування 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/2014_JMD_award_criteria-1-ats_en.pdf

•Перший етап відбору: як мінімум 75% (22,5 балів) від максимально можливої 
кількості балів за «актуальність»
•Другий етап відбору: як мінімум 60% від максимально можливої кількості балів 
за інші три критерії 



Додаткові критерії оцінювання для 
додаткових стипендій

ДОДАТКОВІ СХЕМИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОКРЕМИХ
РЕГІОНІВ – ДОДАТКОВИЙ БЮДЖЕТ (ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗАХОДІВ ЄС У

СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ)
"HEADING 4 OF THE EU BUDGET PERSPECTIVES" 

Організація-аплікант має подати заявку на фінансування
додаткових стипендій з окремих регіонів/ країн світу) :

Asia, Central Asia, Middle East, South Africa, Latin America,
Eastern - Southern neighbours, Gulf countries

 Тільки ті проекти, що пройшли першу стадію відбору, будуть оцінені за
додатковими критеріїв у відповідності до регіону/ країни.



Додаткові критерії оцінювання для 
додаткових стипендій

 Партнерства можуть зробити запит на додаткові стипендії на
набір (3 набори студентів за термін проекту  приблизно до 12
стипендій за проект)

 ДОДАТКОВИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ
Актуальність проекту для окремої цільової країни (5 балів за регіон)

 ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТКОВИЙ БЮДЖЕТ: ПРИБЛИЗНО 25 МЛН. EUR



 04.03.2015 – 12:00 CET – термін подання заявок

 Буде обрано для фінансування приблизно 18 
спільних магістерських програм;

 Загальний бюджет: Приблизно 34 650 000 EUR + 25 
000 000 EUR (Heading 4 funds)

 2015 рік 2-3 квартал – рішення щодо відбору 



Подання заявок 
 Спільні магістерські програми 

o http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
o http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/key-action-1-joint-master-degrees_en
Заявка – аплікаційна форма з додатками

1. Зареєструйте свою організацію на Participant Portal та
отримайте Participant Identification Code (PIC)

2. Створіть електронну аплікаційну форму, використовуючи свій
PIC

3. Заповніть електронну форму
4. Заповніть додатки
5. Відправьте форму разом з додатками

Кращі практики щодо спільних магістерських програм

o http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices
_en.php


