ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ
Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує
проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
Структурні частини програми включають конкурси, гранти, проекти (інструменти). У
ряді інструментів можуть брати участь тільки громадяни та організації з країн, які
називаються у термінології Erasmus + країнами програми (країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн,
Македонія, Норвегія, Туреччина). Інші інструменти передбачають участь представників
країн-партнерів (всі інші країни). Правила участі в Erasmus + відрізняються для різних країнпартнерів. На Україну поширюються правила, встановлені для регіону «Eastern Partnership
countries» (Східного партнерства), який крім нашої країни включає також Азербайджан,
Вірменію, Грузію, Молдову та Білорусь.
Уся необхідна інформація на сайті Національного Еразмус+ офісу (НЕО) в Україні:
http://www.erasmusplus.org.ua/.
Детальна інформація за Erasmus + представлена на сайтах:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
а також у соціальних мережах: Twitter: #ErasmusPlus; Facebook: Erasmus+.

Зверніть увагу
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Відкриті конкурси
(Просимо особливу увагу звернути на напрям Жан Моне)
Посилання на сайт Єропейської комісії, де розміщена інформація про конкурси
Еразмус+:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Посилання на сайт національного Еразмус+ офісу в Україні:
http://erasmusplus.org.ua/

Назва конкурсу

Calls for proposals

Посилання на сайт
ЄС

Deadline for
application
Статус
12:00 (CET,
Brussels time)

КА1:
Навчальна
(академічна)
мобільність

Key Action 1:
https://eacea.ec.europa.eu
Erasmus Mundus Joint Master /erasmusDegrees
plus/funding/key-action-1erasmus-mundus-jointmaster-degrees-0_en

Відкритий

16/02/2017

К2
Розвиток
Потенціалу вищої
освіти
(ex-Tempus)

Key Action 2:
Capacity Building in the Field
of Higher Education 2017

https://eacea.ec.europa.eu
/erasmusplus/funding/capacitybuilding-in-field-highereducation-2017_en

Відкритий

09/02/2017

К2
Альянси знань

Key Action 2:
Knowledge Alliances 2017

https://eacea.ec.europa.eu
/erasmusplus/funding/knowledgealliances-2017_en

Відкритий

28/02/2017

К2
Розвиток
потенціалу у
області молоді

Key Action 2:
https://eacea.ec.europa.eu
Capacity Building in the field of /erasmusyouth 2017
plus/funding/capacitybuilding-in-field-youth2017_en

Майбутній.

Жан Моне
«Кафедри",
"Модулі",
"Центри
досконалості"
«Мережі»,
«Асоціації»,
«Проекти»

Jean Monnet Activities 2016
Erasmus+ Jean Monnet,
Jean Monnet Chairs,
Jean Monnet Modules Jean
Monnet Centres of excellence,
Jean Monnet Networks, Jean
Monnet support to
associations,
Jean Monnet Projects.

https://eacea.ec.europa.eu
/erasmusplus/funding/jean-monnetactivities-2017_en

-

Відкриття –
березень
2017 року

Відкритий

25/02/2017

http://erasmusplus.org.ua/eras
mus/zhan-mone.html
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НАПРЯМИ ПРОГРАМИ «ЕРАЗМУС+»
1. Ключовий напрям діяльності ( ERASMUS+ КА 1)
Мобільність
СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ / JOINT MASTER DEGREE
Посилання на сайт НЕО: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalnamobilnist/konkursy.html
Співпраця вищих навчальних закладів країн-членів програми (Programme Countries*)
для участі в конкурсі відбору кращих Спільних магістерських програм у партнерстві з іншими
закладами країн світу (країн-партнерів програми - Partner Countries**) можлива на основі
існуючого потенціалу в закладах для викладання, навчання, проведення практики,
стажування тощо у рамках Спільних магістерських програм, деталі такого партнерства
прописуються в Партнерській угоді. Брати участь можуть заклади, що пропонують (спільні)
магістерські програми, відповідні окремі курси або мають складові для викладання такої
програми, наприклад базу для практики тощо. Це означає, що заклади партнери вже
розробили та викладають інноваційні спільні програми в своєму закладі, які готують
конкурентних фахівців для глобального ринку праці.

Кінцевий термін подання заявок – 16 лютого 2017 р.
2. Ключовий напрям діяльності ( ERASMUS+ КА 2)
Проекти співпраці задля розвитку інновацій
та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти

Університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть
ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які
розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+* (Programme
Countries), з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери Partner
Countries (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка,
Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану).
Це можуть бути такі проекти:
• Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та
поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні
матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних
закладах.
• Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і
систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці,
сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.
1. Розвиток потенціалу вищої освіти

(Capacity Building in the Field of Higher

Education)

Даний інструмент покликаний підтримувати розвиток, трансфер і / або запровадження
інноваційних практик, а також реалізацію спільних ініціатив, які сприяють співробітництву,
навчанню та обміну досвідом на Європейському рівні.
Спільні проекти допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити
нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також
покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
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Структурні проекти для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і
систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці,
сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Кінцевий термін подання заявок – 09 лютого 2017 р.
Посилання на сайт НЕО: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html
2. Альянси знань (Knowledge Alliances 2017)
Дані інструменти створені з метою зміцнення інноваційного потенціалу Європейського
союзу, сприяння інноваційному розвитку у вищій освіті, бізнесі та інших сферах соціальноекономічного життя суспільства, а також подолання прогалин в області професійних навичок
претендентів на ринку праці.
Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має наметі
поширення інновацій між вищою освітою, підприємствами та більш широким соціальноекономічним середовищем в рамках альянсу знань.
Ці ініціативи: створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до
викладання та навчання з широким колом учасників. Сприяють підприємництву та
підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній. Покращують
обмін знаннями, їх потік і створення.
Детальна інформація щодо напряму:
Альянси знань- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en

Кінцевий термін подання заявок – 28 лютого 2017 р.
3. КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ – ERASMUS+
ЖАН МОНЕ (Jean Monnet Actions)
Посилання на сайт НЕО: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Мета програми: Активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості
євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження
євроінтеграційних процесів та поширення ідей об'єднаної Європи., сприяння вдосконаленню
викладання та досліджень в галузі вивчення Європейського Союзу
Основні види діяльності за напрямом:
• Викладання й дослідження ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості");
• Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни ("Мережі" та
"Проекти");
• Підтримка діяльності організацій або асоціацій;
• Надання операційних грантів окремим закладам.
Напрям діяльності: викладання та дослідження
Тематичні напрямки вивчення Європейського Союзу:
1) вивчення ЄС з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції;
2) вивчення ролі ЄС у світі в епоху глобалізації, просування концепції активної європейської
громадянськості і діалогу між людьми та культурами з боку ЄС.
Оперативні завдання:
1) сприяння вдосконаленню викладання та досліджень в галузі вивчення Європейського
Союзу;
2) надання студентам і молодим професіоналам знань про Європейський Союз, придатних
для їх навчального та професійного життя, і поліпшення їхніх громадянських навичок;
3) сприяння розвитку діалогу між академічним світом і політичними інститутами, зокрема для
поліпшення управління політичними курсами ЄС;
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4) сприяння інноваційному розвитку у викладанні та наукових дослідженнях (напр. розвитку
міжсекторальних та / або мультидисциплінарних досліджень, відкритого навчання,
мережевої співпраці з іншими установами);
5) прийняття до розгляду і модифікація тем, пов'язаних з ЄС, за допомогою навчальних
планів, запропонованих закладами вищої освіти для їхніх студентів;
6) поліпшення якості професійного навчання по темах, пов'язаних з ЄС (за допомогою
модулів, які направлені на поглиблення цих тем або їх розширення до нових тем);
7) заохочення участі молодих вчених у викладанні і дослідженнях тем, пов'язаних з ЄС.
Кінцевий термін подання заявок – 23 лютого 2017 р.

Інструкція до програми
Programme Guide
Міжнародний вимір програми, в рамках якого відкриті можливості для співпраці країнчленів програми (Programme Countries) з країнами-партнерами (Partner Countries) програми
(серед останніх і Україна) та інші деталі описано у відповідних розділах Загальної інструкції
програми (Programme Guide):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Уважно прочитайте Інструкції програми для участі в конкурсах та
працювати з програмною інструкцією:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en
Важливо уважно ознайомитись з розділами та додатками.

дізнатись, як

Переклад інструкції минулого року українською мовою надається і розміщено на сайті
ЧНТУ (розділ «Наукова діяльність (Програма ЄС «Еразмус+).
Рекомендуємо звертатись до оригіналу, щоб бути впевненим у точності перекладу.
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Корисні посилання
1. Перелік проектів прогами Еразмус+
http://erasmusplus.org.ua/projects.html
2. База і новини проектів Еразмус+, Темпус, Жан Моне
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

2. Корисна інформація на сайті НЕО:
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy.html

2. Інформація актуальна на сьогоднішній день
Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої
освіти 19 листопада 2015 р. у Київському національному торговельноекономічному університеті.
Прямий ефір інформаційного дня на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=hvoB3JfwiJA#action=shareм
Для участі у програмі Еразмус+ рекомендуємо ознайомитись!
Частини відео (год.,хвил.,сек)
1.54.08 - Розвиток потенціалу вищої освіти
Джулія МОРО, менеджер проектів Темпус, Еразмус+, Виконавче агентство з питань
освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) (Брюссель, Бельгія)
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3.11.06 - Можливості для співпраці з вищими навчальними закладами Молдови.
Константа ЛАНГУ, менеджер з комунікативних питань, НЕО в Молдові (Кишинев,
Молдова)
4.41.50 – Успішні проектні пропозицій. Досвід переможців. Запитання та
відповіді
НЕО в Україні та проекти переможці (досвід участі КПІ).
4.42.30 –Ключові моменти щодо участі у конкурсі.
Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні.
4.54.45– Ключовий напрям 1: Навчальна мобільність. Спільні магістерські
програми та проекти кредитної мобільності
Іванна АТАМАНЧУК, менеджер з програм мобільності, НЕО в Україні
5.38.10 – Напрям Жан Моне
Олена ОРЖЕЛЬ, менеджер з моніторингу, НЕО в Україні
6.24.25 - Як реєструватись на ЄС порталі учасників, основні кроки
Світлана ШИТІКОВА, директор, НЕО в Україні

В Україні усі питання щодо участі, пошуку партнерів і інші координуються Національним
офісом програми в НЕО
Контакти: Національний Еразмус+ офіс в Україні,
+380442866668;
office@erasmusplus.org.ua
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Чернігівський національний технологічний університет
http://www.stu.cn.ua/
Відділ підготовки науково-педагогічних кадрів
Питання та зауваження надсилайте на адресу: chntu.ndch@gmail.com
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