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Навчальна мобільність (мета: 

сприяти міжнародній 

мобільності студентів, 

викладачів і працівників вищих 

навчальних закладів) 

Мобільність здобувачів освіти і працівників: можливості для студентів, 

стажерів, молодих людей і волонтерів, а також для викладачів, вчителів, 

тренерів, працівників вищих навчальних закладів та громадських об’єднань 

пройти навчання або здобути професійний досвід в іншій країні  

Спільні магістерські програми Erasmus Mundus: міжнародні навчальні 

програми високого рівня, які організовані консорціумом вищих навчальних 

закладів і передбачають стипендії на навчання для найкращих студентів-

магістрів з усього світу  

Позики на здобуття ступеня магістра: студенти вищих навчальних закладів з 

країн-учасників програми Erasmus+ можуть отримати позику, яка покривається 

за рахунок програми, на поїздку закордон для здобуття магістерського ступеня    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжінституційна співпраця 

Міжнаціональні стратегічні партнерства: спрямовані на розробку ініціатив в 

одній або декількох галузях освіти, професійної підготовки та сприяння 

розвитку інновацій, обміну досвідом та ноу-хау між різними організаціями, 

залученими в освітній процес, професійну підготовку чи роботу з молоддю та 

інших галузях 

Альянси знань: між вищими навчальними закладами та підприємствами, які 

покликані сприяти розвитку інновацій, підприємництва, творчості, обміну 

знаннями, мультидисциплінарному навчанню і працевлаштуванню  

Альянси галузевих кваліфікацій: підтримують розробку і поширення 

навчальних планів спільної професійної підготовки, програм, методик 

викладання і методів навчання, спираючись на фактичні дані про тенденції в 

конкретних економічних секторах і навики, необхідні для роботи в одній або 

декількох галузях професійної діяльності 

Розвиток потенціалу вищої освіти: університети та інші організації з країни-

члена програми чи країни-партнера програми можуть ініціювати та/або взяти 

участь у спільних проектах щодо розвитку потенціалу вищої освіти, які 

розробляє і реалізує консорціум університетів з числа країн-членів програми 

Erasmus+ 

  

Напрям Жан Моне Напрям має за мету активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти 

досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до 

дослідження євроінтеграційних процесів і поширення ідей Об'єднаної Європи. 

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 асоціацій; 

• Надання операційних грантів окремим закладам 

  


