
ERASMUS+ 
Всесвітніможливості для співпраці у галузі вищої освіти  

 

Erasmus+ - ценовапрограмаЄвропейського Союзу в галузі освіти, підготовки молоді  та 

спорту, розрахована період 2014-2020 рр.Програма  дає ряд можливостей для студентів, 

дослідників та професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів по всьому світі. 

 

Joint doctoral programmes 

Your university can be involved as a partner in a consortium of higher education institutions that 

offers a Eunopean Joint Doctorateunder the Marie Sktodowska-Curie Actions. 

Visit the website of the Marie Skfodowska-Curie Actions for more information. 

Спільні програми для аспірантів. 

Університет  може стати партнером консорціуму вищих навчальних закладів, які 

пропонують програми спільних програм аспірантських та докторських досліджень  в рамках 

плану дій Marie Sclodowska-Curie. 

 

 

Higher education inter-institutional agreements for credit mobility 

By concluding an inter-institutional agreement with another university, your university will be 

able to send your own students, doctoral candidates or staff (with scholarships) for short-term mobility 

(up to 12 months) to partner universities covered by the agreement anywhere in the world. Under the 

agreement your institution will recognise the credits accrued by your students when abroad, which will 

contribute to the student's degree once back home. Your staff will be able to receive grants for teaching 

assignments or training at the partner institution. Under the same agreement, you will be able to host 

foreign students, PhD candidates or staff for similar short-term study periods at your institution. 

-> Institutions from Erasmus+ countries* will be able to submit an application to manage a 

mobility project for higher education students, PhD candidates and staff. This should be submitted to 

the National Agency for Erasmus + of their country. Higher education institutions from other 

countries across the world can be part of the inter-institutional agreement. 

Міжуніверситетські угоди з обміну кредитами. 

Укладаючи таку угоду ВНЗ мають можливість направляти студентів, аспірантів та 

професорсько-викладацький склад в рамках короткострокових програм обміну (до 12 місяців) з 

університетами-партнерами. Відповідно до угоди, університет зобов’язується визнавати 

кредити, отримані студентам під час перебування на навчанні за кордоном і враховувати їх при 

наданні ступеню. Проферсько-викладацький склад має можливість отримувати гранти на 

практику в партнерських інституціях. 

 

 

 

Анотація програм Erasmus+ 
 



Capacity-building projects 

Your university can take part in collaborative capacity-building projects set up and managed 

by a consortium of universities from the Erasmus-t- countries* on the one hand and those from a 

particular region of the world on the other (the EU's neighbouring countries, candidate and potential 

candidate countries, Latin America, Asia, Africa-Caribbean-Pacific countries). These projects can be: 

- Joint projects: these help all partners to develop, modernise and disseminate new curricula, 

teaching methods or materials, as well as to boost quality assurance and governance of higher 

education institutions. 

- Structural Projects: to develop and reform higher education institutions and systems; to enhance 

their quality and relevance, promote regional cooperation and increase convergence. 

In certain partner countries neighbouring the EU, capacity-building projects will also be able to 

include a mobility component targeted at students and staff from the institutions involved in the 

project. 

->Institutions from all over the world can submit a proposal for a capacity-building project 

under an Erasmus+ Call for Proposals. 

Програми з нарощування потенціалу. 

Навчальний заклад може взяти участь у спільних програмах з розвитку потенціалу, які 

впроваджуються та керуються консорціумом університетів. 

Програма охоплює: 

- спільні проекти: допомога всім партнерам у розвитку, модернізації та поширенні нових 

навчальних програм, методів викладання та матеріалі, а також у стимулюванні якості 

управління у вищих навчальних закладах; 

- структурні проекти: розвиток та реформа установ вищої освіти; підвищення рівня якості 

освіти, сприяння регіональній співпраці. 

 

 

Strategic Partnerships and Knowledge Alliances 

Your university can be part of a consortium that aims at sharing innovation (a) with other universities 

within a strategic partnership or (b) jointly between higher education, business and the broader socio-

economic environment, as part of a knowledge alliance. These initiatives: 

- Develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning, with wide 

participation 

- Stimulate entrepreneurship and entrepreneurial competence of students, academic and company 

staff 

- Facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge. 

->Institutions from Erasmus+ countries* will be able to submit an application to manage a Knowledge 

Alliance under anErasmus+ Call for Proposals. Higher education institutions from other countries 

across the world can be partners in the consortium. 

Статегічне партнерство та освітні альянси. 

Статегічне партнерство 

Програма стратегічного партнерства спрямована на розвиток, передачу та застосування 

інноваційних практик на організаційному, локальному, регіональному або європейському рівні 

з метою: 



- Підвищення якості та відповідності викладання в сфері освіти, навчання та роботи з 

молоддю шляхом розробки нових підходів та поширення найкращих практик; 

- Прискорення та розширення доступу до програм практичної підготовки; 

- Приведення у відповідність навчальних програм до вимог ринку; 

- Сприяння поширенню інноваційних практик в сфері освіти, навчання та роботи з 

молоддю через персоналізовані підходи, спільне навчання, стратегічне використання 

інформаційних та комунікаційних технологій, відкритих освітніх ресурсів (OER), відкритого та 

гнучкого навчального процесу та інших інноваційних  методів навчання. 

- Сприяння структурній міжрегіональній та міжнародній співпраці: посилення зобов’язань 

місцевих та регіональних представників органів влади в сфері якісного розвитку освіти. 

- Сприяння професійному розвитку осіб, які працюють в сфері освіти 

- Сприяння підприємницькій освіті з метою розвитку активної громадської свідомості та 

нового рівня підприємництва 

- Сприяння програмам кар’єрного розвитку, консультацій та інших послуг. 

- Програми Стратегічного партнерства пропонує: 

- Діяльність, яка сприяє кооперації між організаціями з метою обміну практиками; 

- Розвиток, тестування та впровадження інноваційних практик в сфері освіти; 

- Діяльності  в сфері посилення та визнання знань через формальні та неформальні 

програми навчання; 

- Програми співробітництва між публічними інститутами  

- Ін. 

В програмі можуть брати участь організації у будь-яких сферах освіти, науки, навчання та 

іншої роботи з молоддю, а також інші представники соціально-економічного сектору. В 

залежності від цілей проекту, програма стратегічного співробітництва може охоплювати різний 

спектр партнерів.   

Освітні альянси 

Цілі:  

- Розвиток нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання та 

навчання; 

- Стимулювання та розвиток підприємницьких здібностей в сфері навчання; 

- Посилення співпраці у сфері обміну новими знаннями.  

- Проект, здебільшого, спрямований на співпрацю між навчальними закладами та 

бізнесом. 

- Діяльність в рамках програми: 

- Сприяння інноваційному розвитку сфери вищої освіти, бізнесу та широкого соціально-

економічного середовища; 

- Розвиток підприємництва навичок 

- Стимулювання обміну знаннями між ВНЗ та бізнесом. 

 
 
 

Opportunities for individuals 

 

Students/young researchers 

You can apply for a masters scholarship or a doctoral fellowship to follow one of the high-level 

joint programmes at masters or doctoral level selected by Erasmus+, and offered by a consortium of 

universities. You will study in at least two of the universities and be awarded a joint or double/multiple 

degree at the end of your studies. 

-» Apply directly to the consortium, which carries out a competitive selection procedure for 

scholarship places, open to candidates from across the world. 



If your university has an inter-institutional agreement with a partner university you can apply for 

a grant for short-term credit mobility (up to 12 months), under which you can spend part of your 

study period (at bachelors, masters or doctorate level) at that partner institution. The course(s) you 

follow will provide you with credits that will be recognised and contribute to your degree back home. 

->Contact your institution's international office for more information. 

You can apply for doctoral and post-doctoral fellowships and other research grants available 

under the Marie Sklodowska-Curie Actions, which form part of the EU's Horizon 2020 programme for 

research and innovation. 

Find out more on the Marie Skiodowska- Curie webpages 

Higher education institution staff 

If your university has an inter-institutional agreement with a partner university or is partner in a 

joint Master degree programme, you can apply for a grant to spend a period at this partner institution 

to deliver teaching or training, or to follow training for career development purposes. 

Можливості для окремих осіб 

Студенти та молоді дослідники 

В рамках проекту є можливість подавати заявки на спільні магістерські та аспірантські 

програми, які розробляються консорціумом університетів. Навчання здійснюється в двох 

університетах і по закінченню навчання можуть видаватися подвійні дипломи. 

Якщо ВНЗ має безпосередні між університетські угоди з університетами-партнерами,  

студенти можуть подавати заявки грантів на короткий термін (до 12 місяців) в рамках яких 

вони можуть провести частину строку навчання в університеті-партнері. Прослухані курси та 

отримані кредити будуть зараховані при поверненні у свій університет. 

 

 

Якщо ВНЗ має безпосередні між університетські угоди з університетами-партнерами та/або 

спільні магістерські програми, працівники та викладачі можуть подавати заявки на проведення 

навчальних курсів або інші програми з метою підвищення свого професійного рівня. 

 

За детальнішою інформацією звертатися: 

ERASMUS+: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTION: ec.europa.eu/mariecurieactions   

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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