
 
 

ERASMUS+ 

Еразмус (англ. 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, що бере участь в 

програмі. У Єврокомісії Erasmus назвали найуспішнішою освітньою 

програмою ЄС і важливим інструментом боротьби з молодіжним 

безробіттям. Терміни навчання і стажування можуть складати від 3 місяців 

до 1 року. 

Глосарій термінології Програми Еразмус+: 

• Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання 

студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за 

попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах 

країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів 

навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 

12 місяців (максимально). Для стажування/практики - від 2 до 12 місяців. 

• Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для 

працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий 

професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної 

мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців. 

• Ступенева мобільність: мобільність на навчання за повним курсом 

навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, 

багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті 

країни-члена Програми. 

• Гранти/стипендії на мобільність: грошова винагорода, що 

покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні 



витрати переможців відповідних конкурсів, в залежності від типу 

мобільності. 

 

КА1: НАВЧАЛЬНА (АКАДЕМІЧНА) МОБІЛЬНІСТЬ 

Протягом 2014-2020 років за напрямом КА1: Навчальна (академічна) 

мобільність Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та 

можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, 

виділивши на це 63% загального бюджету Програми Еразмус+, що складає 

загалом 14,7 млрд.євро. 

Для України як країни-партнера* (Partner Country) Програми Еразмус+ 

відкриті можливості на організацію та участь в проектах з навчальної 

(академічної) мобільності з країнами-членами** (Programme Countries) 

Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, 

що включає кредитну та ступеневу мобільність. 

Поточні конкурси програми Еразмус+: КА 1 - Навчальна кредитна 

мобільність за участю КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

ЖОР / Zhytomyr Nursing Institute - Erasmus+ Key Action 1: Learning 

Mobility of Individuals 

Інформація для відібраних кандидатів - учасників програм 

мобільності 

У КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» ЖОР з 2016-2017 

навчального року згідно з угодою з Жешувським університетом про участь у 

програмі академічної мобільності стартувала програма Erasmus+ 

Студенти, викладачі та адміністративні працівники інституту 

мають можливість отримати стипендії в рамках програми Еразмус+: KA1 на 

навчання/cтажування в такому університеті, як UNIVERSYTET 

RZESZOWSKI. 

 


