
Академічна 

мобільність для 

студентів, 

представників 

університетів

країн-партнерів

ЕРАЗМУС+

Детальна інформація: ERASMUS+ Programme Guide

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 Загальний бюджет: 135,000 грантів на реалізацію 

кредитної мобільності протягом 2015-2020 рр.

 Бюджет 2016 р.: 128,98 млн.євро

Erasmus+ 
KA1: Кредитна мобільність 



 27 Національних агентств Еразмус+ країн-членів Програми 

ЄС Еразмус+ (Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська 

Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, 

Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, 

Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Іспанія, Швеція, Хорватія, Ісландія, Норвегія, 

Туреччина) підтримали 129 проектів на організацію 

кредитної мобільності у співпраці з українськими ВНЗ

 З України до європейських університетів: 1 130 студентів, 

642 викладачі та адміністративний персонал 

 Із європейських університетів до України: 136 студентів,  

246 викладачів та адміністративний персонал     

KA 1: Кредитна мобільність – результати 
конкурсу 2015 р. (1,2 раунди)



 29 Національних агентств Еразмус+ країн-членів 

Програми ЄС Еразмус+ (Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика 

Британія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 

Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, 

Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Іспанія, Швеція, Хорватія, Туреччина) підтримали 116 

проектів на організацію кредитної мобільності у співпраці 

з українськими ВНЗ

 З України до європейських університетів: 840 студенти, 

743 викладачі та адміністративний персонал 

 Із європейських університетів до України: 176 студентів,  

461 викладачів та адміністративний персонал     

KA 1: Кредитна мобільність – результати 
конкурсу 2016 р. (1 раунд)



Кредитна мобільність 



Erasmus+

Для участі у кредитній 
мобільності Еразмус+ 
Ви повинні навчатись 

або працювати у 
навчальному закладі



Про академічну мобільність для учасників 

освітнього процесу ВНЗ на території України 

чи поза її межами та учасників освітнього 

процесу іноземних ВНЗ на території України  

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2015 р. № 579 

«Про затвердження положення про порядок реалізації

права на академічну мобільність»



Щодо відряджень:
• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність», Положення про умови матеріального забезпечення осіб, 

направлених за кордон на навчання та стажування» 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми 

та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 

що направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів»; 

• Постанова Кабінету Міністрів України №98 від 02.02.2011 Ст. 6.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 Ст. 1, Ст. 

3, Ст. 4. «Інструкція про службові відрядження в межах України та за 

кордон» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 N 

362) Розділ І: Ст. 14; Розділ ІІІ: Ст. 1., Постанова КМУ «Про суми та склад 

витрат на відрядження…» 



 Хто організовує кредитну мобільність для 

університетів, студентів, викладачів, адмін.персоналу? 

1 ВНЗ України та 1 ВНЗ країни-члена програми Еразмус+

 Для кого? 

Студентів усіх освітніх рівнів – бакалаврів (окрім першого 

року навчання), магістрів, аспірантів у різних галузях знань

Викладачів у різних галузях знань

Адмін.персоналу відповідно до їх сфер компетенції 

(особливо, якщо вони відповідають за управління та\або 

фінансове адміністрування міжнародних проектів)
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Тривалість кредитної мобільності:

Для студентів: 
 3-12 місяців для навчальної мобільності
 2 -12 місяців для стажування студентів

(можливість стажування з 2016 року для країн-партнерів

Для студентів НЕ БІЛЬШЕ 12 МІСЯЦІВ ЗА ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТА ТРИВАЛОСТІ МОБІЛЬНОСТЕЙ 

Для викладачів та адмін.персоналу ВНЗ:

 від 5 днів до 2 місяців 
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• Group 1

 750-850 EUR/місяць, 

3–12 місяців

Добові для українських 
викладачів та 
адмін.персоналу

 100-160 EUR/ день, 
5 днів – 2 місяці

Стипендія українським 
студентам
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Для вищих навчальних закладів

Кошти, що отримує партнерство за 

кожного мобільного учасника – 350 EUR

(до 100-го учасника), 200 EUR (після 100-го 

учасника) + кошти за учасників зі 

спеціальними потребами
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Міжінституційна Угода 

KA1: Кредитна мобільність 

Міжінституційна угода 
визначає обсяги, види та 
галузі наук, а також правила 
участі в мобільностях 
(підписується партнерами до 
того, як розпочнуться 
мобільності, але після 
надання гранту)

http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/partner-
programme-iia_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf


Зобов’язання ВНЗ, які реалізують проект з 
кредитної мобільності (КА1) Еразмус+

• Забезпечення та проведення відкритого, 
прозорого та рівного за доступом конкурсу 
для потенційних кандидатів для участі у 
кредитній мобільності. Саме університети-
партнери проекту з кредитної мобільності (відділи
міжнародних зв’язків або академічної мобільності)
спільно (або самостійно за домовленістю у 
партнерстві) формують умови участі у конкурсі та 
критерії відбору учасників кредитної мобільності 
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Як взяти участь?

КРОК 1: ДІЗНАТИСЬ у відділі міжнародних 

зв’язків  Вашого навчального закладу щодо 
наявності відкритих конкурсів та умов участі у:

• Проектах з кредитної мобільності (КА1) 
Еразмус+ для навчання студентів, викладання 
викладачів, стажування працівників

• Міжнародних спільних навчальних проектах 
(КА2) Еразмус+, які мають компонент 
мобільності (якщо такі є)

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-
mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html

KA1: Кредитна мобільність 
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Як взяти участь?

КРОК 2:

• Перевірити закордонний паспорт 

• Підготувати необхідні документи 

• Вчасно подати документи на 
конкурс
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• Умовами участі та критеріями відбору можуть бути: 

 для студентів: навчальний цикл (бакалаврат, магістратура 
чи аспірантура), курс навчання (окрім 1-го курсу), галузь 
освіти (спеціальність, спеціалізація); рівень знання іноземної 
мови; рейтинг успішності студентів та рекомендації 
викладачів; інш.

 для викладачів: галузь освіти – спеціальність, 
спеціалізація; знання іноземної мови; рейтинг викладачів 
закладу; інш.;

• для працівників: професійна галузь – управлінські, 
адміністративні, фінансові компетенції; рівень знання 
іноземної мови; інш.

 для усіх кандидатів: наявність дійсного закордонного 
паспорту; вчасне подання необхідних документів, 
оформлених відповідно до вимог конкурсу; тощо.
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Як взяти участь?

КРОК 3:

• Угода про навчання 

(Learning Agreement) –

для студентів

• Поради щодо підготовки 
Угоди про навчання 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/hi
gher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreement
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Як взяти участь?

КРОК 3:

або Угода про мобільність 
(Mobility Agreement) –

для викладачів або адмін. 
персоналу

http://ec.europa.eu/education/opportu
nities/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreeme

nt
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Як взяти участь?

КРОК 4: Отримання візи для поїздки 

Тип візи: національна, на навчання

Тривалість: відповідно до передбачуваного 
терміну перебування за кордоном 

Необхідність отримання візи: 

• http://ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en

KA1: Кредитна мобільність 
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• Звертаємо увагу !

• Учасники кредитної мобільності несуть особисту 
відповідальність за сплату податків з отриманих
грошової винагороди (коштів на перебування, 
стипендії), добових у період навчання та викладання 
або стажування (обмін досвідом) за кредитною 
мобільністю у європейському університеті. Радимо 
перед від’їздом до європейського університету для 
участі у кредитній мобільності проконсультуватись із 
податковими інспекторами за місцем реєстрації 
проживання. Лист ДФС України від 30.01.2015 
№2809/7/99-99-12-01-03-17 "Щодо міжнародних 
договорів про уникнення подвійного оподаткування"
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http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/196979.html


• «Еразмус+ для 
учасників кредитної 
мобільності – студентів 
та представників ВНЗ: 
часті запитання та 
відповіді»

 http://ec.europa.eu/education/opportunitie
s/higher-education/doc/students-
questions-answers_en.pdf
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Бажаємо УСПІХІВ !!!


