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Що таке Еrаsmus+? 

Erasmus+ -  програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, а 

також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини. Програма надає можливість 

навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні. Вона ставить за мету 

інтегрувати в суспільство принципи єдності та розвитку. 

 

Яким критеріям повинен відповідати здобувач професійної освіти, щоб скористатися 

можливостями Програми Erasmus+ в межах проєктів мобільності? 

Перевага надається особам, які знають іноземні мови, мають успіхи в навчанні, є 

вмотивованими до власного розвитку. Остаточний перелік критеріїв формується 

партнерством, яке спільно реалізує мобільність. 

  

Чи можливо та як саме залучати викладачів іноземної мови до участі в проєктах за 

підтримки Erasmus+? 

Так, це можливо. Усі працівники можуть стати членами робочої групи закладу, відповідальної 

за впровадження проєкту, досягнення мети та виконання завдань. Іноземна мова є 

інструментом для ефективної реалізації проєктів, тому залучати профільних фахівців буде 

доцільно. 

  

Якими є можливості безкоштовного міжнародного стажування для викладачів закладів 

профосвіти? 

Заклад професійної освіти має податись на конкурс разом з європейськими партнерами, 

виграти і таким чином створити можливості для стажування своїх викладачів. 

  

 Чи є обов'язковою участь у проєктах молодіжних організацій? 

Програма Erasmus+ пропонує можливості для організацій за різними напрямами. Участь 

молодіжних організацій очікується у проєктах за напрямом “Молодь”. 

Водночас будь-які організації можуть брати участь у проєктах за усіма напрямами залежно від 

мети, завдань проєкту та ролі організації у конкретному проєкті. 

  

Чи є якісь обмежнення, щодо участі в проекті? 

Брати участь мають право студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, 

докторанти), викладачі та адміністративний персонал. Важливим аспектом є те, що ти повинен 

відучитися в своєму ЗВО не менше двох років, щоб відправитися за програмою в іншу країну. 

 

Що таке кредитна мобільність? 

Кредитну мобільність можна визначити як обмежений період навчання або підготовки за 

кордоном (в рамках продовження навчання в рідному навчальному закладі) з метою 

отримання кредитів. Після завершення етапу мобільності студенти повертаються до свого 

навчального закладу, де отримані кредити визнаються, й вони завершують своє навчання. З 

2015 року Erasmus+ також фінансує міжнародну кредитну мобільність, на додаток до 

внутрішньоєвропейської кредитної мобільності (відомої досі як "мобільність Erasmus"). 

 

Яким є термін навчання? 

Різні програми передбачають різну тривалість навчання. Наприклад, КА-107 передбачає 

навчання терміном від 3 до 12 місяців.  

 

Чи є стипендія?  

Так, отримання стипендії є можливим. Однак її розмір залежить від умов програми, в якій ви 

братимете участь.  
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Найпоширеніші питання про Erasmus+ 
 

Які документи потрібно подати?  

Зазвичай, в умовах до програми зазначається повний перелік необхідних документів.  

 

Що таке транскрипт і як його отримати?  

“Витяг з залікової книжки” або транскрипт є важливою складовою в списку неодхідних 

документів для участі в академічній мобільності. Відповідно, для його отримання необхідно: 

 

 

1. Звернутися до деканату інституту/факультету, на якому Ви навчаєтеся, з проханням 

надати витяг з залікової книжки з  балами та кредитами (за необхідний період); 

2. Перекласти та завірити витяг з залікової книжки. Для цього можна звернутися в бюро 

перекладів; 

3. Докласти його до зібраного пакету документів. 

 

Чи маю я володіти іншими іноземними мовами? 

Зазвичай, англійської мови рівня В2 достатньо. Однак, зважаючи на специфіку певних країн, 

знання, інших іноземних мов є бажаним.  

 

Який мій алгоритм дій після відправлення всього пакету документів? 

Якщо пакет документів був оформленний належним чином, на електронну пошту Ви 

отримаєте запрошення на співбесіду. 

 

Мене відібрали на участь в проекті? Що робити далі? 

Якщо Ви були номіновані на навчання за програмою Еразмус+, то з Вами має встановити 

контакт Координатор співпраці відповідного університету-партнера та надати детальні 

інструкції. Також Ви повинні оформити академічну мобільність у Відділі міжнародних 

зв'язків та пізніше надати туди звітні документи. 

 

Якою мовою мають заповнюватися документи? 

Мова заповнення документів - англійська.  

 

Де можна знайти більше деталей про Erasmus+? 

Це можна зробити в “Керівництві до програми Erasmus+”. На нашому сайті цей документ є 

українською та англійською мовами.  
 


