
Магістерські програми
ERASMUS MUNDUS (EMJMD)



Що це таке?

•Спільна магістерська програма Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees (EMJMD)

•Навчання у щонайменше двох країнах (університетах) з 
партнерства

•Грант: навчання, трансфери, віза, страхування, стипендія

•Тривалість навчання : 1 рік-1,5-2 р. (60-90-120 ECTS)

•В результаті: спільний, двосторонній чи багатосторонній 
диплом



Хто може брати участь?

•НЕ ВАЖЛИВО скільки Вам років
•НЕ ВАЖЛИВО коли Ви закінчили університет
•НЕОБХІДНО: 

 диплом бакалавра / навчатися на IV курсі 
 володіти іноземною мовою (English)
 BE READY TO SUCCESS 



Мова навчання

• 107 Спільних магістерських Програми Erasmus Mundus

• 98% - англійська мова навчання (2% французька та 
німецька)

• Додаткова можливість вивчати мови країн перебування 
в рамках спеціальних мовних курсів

• IELTS – 6,5>

• TOEFL – 110>



Як отримати грант?

•Відбір кандидатів на основі конкурсу серед
учасників з усього світу
•Подання заявок: ЖОВТЕНЬ – СІЧЕНЬ
•Максимум 3 заявки 
•Дедлайни та умови необхідно перевіряти на 

веб-сайтах програм



ЯК ПОДАВАТИ заявки на спільні 
магістерські програми Erasmus Mundus



www.erasmusplus.org.ua

1. Головна сторінка
2. Академічна мобільність
3. Гранти для студентів, 

випускників …
4. Магістерські програми

http://www.erasmusplus.org.ua/


Крок 1 – Пошук програми

 Оберіть магістерську
програму з каталогу Спільних
програм Erasmus Mundus 
Joint Degrees

 Уважно прочитайте опис
програми (дисципліни, схеми
мобільності, партнерство)

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en


Крок 2 – Умови програми

 Уважно вивчіть умови конкурсів, терміни та пакет
документів на конкурс (вимоги до диплому бакалавра, 
дедлайн подачі документів, сертифікат про володіння
іноз.мови, додаткові документи)

 У разі необхідності зверніться до 

контактної особи програми



Крок 3 – Пакет документів

• Аплікаційна форма
• Мотиваційний лист
• Резюме (CV, Europass)
• Рекомендаційні листи (мін. 2)
• Диплом та додаток / виписка із залікової

книжки
• Сертифікат знання іноземної мови
• Копія переліку навчальних курсів +оцінки
• Копія закордонного паспорту



Важливо!!!

 Пакет документів на кожну з
навчальних програм відрізняється
 Необхідно офіційно перекласти пакет

документів на англ. мову
 Перекладені документи необхідно

нотаріально завірити



Крок 4

 Знайдіть на сайті обраної магістерської
програми application form

 Уважно заповніть заявку; відскануйте інші
необхідні документи, щоб їх можна було
відправити е-поштою

Відправте документи до дедлайну конкурсу



Крок 5 

 Через деякий час (ТРАВЕНЬ) Ви отримаєте на 
свій email повідомлення щодо того, чи була
Ваша заявка відібрана для отримання
стипендії на навчання. 

 Наступним кроком може бути онлайн 
інтерв'ю з представниками програми (про що
Ви будете додатково повідомлені)



Крок 6 

 Після отримання листа про зарахування на програму, 
необхідно самостійно готувати пакет документів на 
отримання візи.

 Рекомендує слідкувати за новинами на 
сайті Представництва ЄС в Україні для 
участі в Pre-Departure Orientation Meeting



Залишились питання?

ERASMUSPLUS.ORG.UA
office@erasmusplus.org.ua 

Фб: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

044 286 66 68, 044 332 26 45


