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1. КА1 – Навчальна мобільність:

✓ міжнародна кредитна мобільність, 

стипендії для навчання в магістратурі

2. КА2 - Співпраця задля розвитку інновацій та обміну кращими 

університетськими практиками

3. КА3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти

4. Ініціативи Жан Моне – активізація євроінтеграційного 

дискурсу та європейських студій

Програма ЄС ЕРАЗМУС+: 
вища освіта
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Міжнародна кредитна мобільність: 

загальний огляд напряму Е+ КА1

Підготовча робота українських 

університетів для участі у конкурсах з 

міжнародної кредитної мобільності

Презентація:



Загальний 

бюджет

Еразмус+: 

135,000 грантів 

на реалізацію 

проектів з 

міжнародної 

кредитної 

мобільності на 

2015-2020 рр.

KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 



KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 

Call 

2019

Call 

2020



Вимоги до 
партнерства

1 ЗВО України та 1 ЗВО країни-члена 
Програми Еразмус+ (аплікант)

Тривалість проектів New 2019! 24 або 36 місяців 

Подання проектної 
заявки 

Заклад-аплікант до свого Національного 
агентства Еразмус+ в країні-члена програми 
(децентралізований процес)

Обов’язкові умови
для партнерів

Відповідальність та інституційна підтримка;
дотримання Хартії Еразмус з вищої освіти; 
відкритість, прозорість, рівний доступ; 
визнання результатів мобільності

Детальна інформація New version 2019! Erasmus+ Programme Guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-
guide-2019_en

KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en


Учасники 
міжнародної 
кредитної 
мобільності 

Студенти - бакалаври (окрім 1-го курсу), магістри, 
PhD студенти (для навчання, практики).
Працівники – адмін. та викладачі (для викладання, 
підвищення кваліфікації, стажування)

Тривалість для
студентів

• 3-12 місяців, до 24 місяців для студентів-медиків
• New 2018 & 2019! 2-12 місяців для практики 

протягом одного освітнього циклу (можливо
акумулятивно) 

Предметні  
області

Усі. New 2018 & 2019! Особлива перевага для 
стажування з метою покращення цифрових 
компетентностей

Тривалість для
працівників

5 днів – 2 місяці (без проїзду). Мін. 8 год. 
викладання на тиждень для універ.викладачів. У 
разі поєднання викладання та стажування – мін. 4 
год. викладання на тиждень 

KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 



Організаційна підтримка партнерства: 

350 EUR (за кожного учасника, незалежно 

від к-сті учасників) + кошти за учасників зі 

спеціальними потребами New 2019! Роз’яснено за 

які види діяльності партнерство отримує кошти 

на організаційну підтримку

New 2018 & 2019! Стипендія українським 

студентам: 800-850-900 EUR/місяць (2-3 – 12 міс.)

New 2018 & 2019! Добові для українських 

викладачів та працівників: 140-160-180 EUR/день

(5 дн. – 2 міс.)

New 2018 & 2019! Мінімальна сума, що 

відшкодовується за проїзд – 20 EUR (10-99 km);                     

максимальна – 1 500 EUR (8 000 km та більше)

Receiving 
country 

Staff from 
Programme
Countries 

Staff from 
Partner 
Countries 

Min-Max (per 
day) 

Amount (per 
day) 

A1.1 A1.2 

Norway, 
Denmark, 
Luxembourg, 
United 
Kingdom, 
Iceland, 
Sweden, 
Ireland, Finland, 
Liechtenstein 

80-180 180 

Netherlands, 
Austria, 
Belgium, 
France, 
Germany, Italy, 
Spain, Cyprus, 
Greece, Malta, 
Portugal 

70-160 160 

Slovenia, 
Estonia, Latvia, 
Croatia, 
Slovakia, Czech 
Republic, 

KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 



KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 



Programme Countries Partner Countries

EU Member States:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 

Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Poland, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden, UK

Other programme countries:

Iceland, Liechtenstein, Norway, former 

Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, 

SERBIA

Other countries:

KA1: Підготовка університетів 
до міжнародної кредитної

мобільності: пошук партнерів



✓ Веб сайт НЕО в Україні

http://erasmusplus.

org.ua/en/partners-

search.html 

✓ Договори про співпрацю

✓ Партнери в інших проектах (Темпус, Еразмус+)

✓ Контакти під час конференцій, літніх шкіл тощо

✓ ЄС портал

http://eupartnersear

ch.com/Default.aspx

KA1: Підготовка університетів 
до міжнародної кредитної

мобільності: пошук партнерів



Європейська 
кредитна
трансферно-
накопичувальна
система (ЄКТС)

Модернізація та адаптація освітнього процесу на 
основі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС) задля
автоматичного зарахування кредитів ЄКТС після
повернення на основі досягнутих результатів 
навчання під час мобільності

Стратегія 
інтернаціоналізації 

Важливо всім ЗВО розробити та затвердити 
Стратегії інтернаціоналізації / Стратегії розвитку з 
компонентом інтернаціоналізації укр.та 
англ.мовами і розмістити на своєму сайті;
підготувати Положення про академічну 
мобільність

KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

ЄКТС та стратегія 
інтернаціоналізації 



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-
countries_en.pdf

KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної

мобільності: проектна заявка

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-countries_en.pdf


• Веб сайт НЕО в Україні Розділ КА1 
для ЗВО: 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka
1-navchalna-
mobilnist/konkursy/kredytna-
mobilnist.html

• Корисна інформація для підготовки 
проектів з кредитної мобільності 
Еразмус+ КА1 (сайтах Національних 
агентств Еразмус+)

• E.g. Он-лайн вебінар для 
підготовки проектів КА1 ICM: 
https://www.youtube.com/watch?v=PK
L4HasUBQ4

KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної

мобільності: проектна заявка

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
https://www.youtube.com/watch?v=PKL4HasUBQ4


KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

міжінституційна угода



KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

угоди з учасниками

Угода для навчання

Угода для навчання 

та практики
Угода для викладання

Угода для стажування



KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

практика для студентів

3-стороння угода 
(якщо тільки для практики)

4-стороння угода
(якщо поєднано 

навчання та практика)

4-стороння угода (завжди)

Для студента із 
країни-учасника Еразмус+

Для студента із 
країни-партнера Еразмус+



Erasmus+ Programme Guide
(оновлено станом на 
24 жовтня 2018р.)

Erasmus+ ICM 
(посібник для партнерів 

Еразмус+, 
листопад 2017 р.)

Практика Еразмус+ ІСМ 
(інформаційний лист, 

квітень 2018 р.

Більше інформації …

KA1: Міжнародна 
кредитна мобільність 



Останній термін 

подання ІСМ 

проектних 

заявок:

5 лютого 2019 р. 



Looking forward to 

fruitful collaboration and partnership!

ДЯКУЄМО ☺
Follow us at Facebook: 

National Erasmus+ Office in Ukraine&HERE team

Together we can make difference!

Help your ideas fly ☺


