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Erasmus+ ICM Calls 2015-2017 

€ 8 238 000,00

€ 7 876 000,00

€ 8 270 000,00

Grant awarded for Erasmus+ ICM Projects with 
UA Universities

2015 (2 rounds)

2016 (2 rounds)

2017
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Вимоги	  до	  партнерства 1	  ЗВО	  України	  та	  1	  ЗВО	  країни-‐члена	  Програми	  
Еразмус+	  (аплікант)

Тривалість	  проектів	   16 або	  26	  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

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Детальна	  інформація Еразмус+	  Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-‐plus/documents/erasmus-‐plus-‐programme-‐guide_en.pdf



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)

Предметні	  	  області Усі	  
Тривалість	  кредитної	  
мобільності	  для	  студентів	  

• 3-‐12	  місяців для навчання
• New2018! 2-‐12	  місяців для практики
протягом одного освітнього циклу

(можливо акумулятивно)	  

Тривалість	  кредитної	  
мобільності	  для працівників

5	  днів – 2	  місяці

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 



Ø Організаційна підтримка партнерства:	  
350	  EUR	  (за кожного учасника,	  незалежно від к-‐сті учасників)
+	  кошти	  за	  учасників	  зі	  спеціальними	  потребами

Ø Стипендія	  українським	  студентам:
800-‐850-‐900 EUR/місяць (2-‐3	  – 12	  місяців)

Ø Добові для	  українських викладачів та	  працівників:	  	  
140-‐160-‐180	  EUR/день (5	  днів – 2	  місяці)

Ø Відшкодування за проїзд:	  мінімальна сума – 20	  EUR (10-‐99	  km);	  
максимальна – 1	  500	  EUR	  (8	  000	  km	  та більше)

KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

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, Lithuania, 
Turkey, Hungary, 
Poland, Romania, 
Bulgaria, the Former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia 

60-‐140	   140	  

Partner Countries 180	   Not	  eligible	  



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, United Kingdom

Other programme countries:
Iceland, Liechtenstein, Norway, former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Turkey.

Other countries
(please check the list available)

Побудова партнерств



KA1: Підготовка університетів до
міжнародної кредитної мобільності: 

пошук партнерів

ü Веб сайт НЕО в Україні

http://erasmusplus.org
.ua/en/partners-
search.html

ü Договори про співпрацю
ü Партнери в інших проектах (Темпус, Еразмус Мундус)
ü Контакти під час конференцій, літніх шкіл тощо

ü ЄС портал

http://eupartnersearch.
com/Default.aspx



KA1: Підготовка університетів до
міжнародної кредитної мобільності: ЄКТС 

та стратегія інтернаціоналізації
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



• Веб сайт НЕО в Україні Розділ КА1 для 
ЗВО: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-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=PKL4HasUBQ4

KA1: Підготовка університетів до 
міжнародної кредитної мобільності: 

проектна заявка



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

KA1: Проекти з міжнародної кредитної 
мобільності – підготовка проектної заявки



Посібник для 
експертів з 
оцінювання 
проектних заявок 
КА1 (ICM)

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

КА1: оцінка якості проектної заявки



Проектна заявка КА1:
оцінка якості  

Актуальність, доречність проекту (30%)
• Відповідність Стратегії інтернаціоналізації 
• Типи мобільностей

Вплив та поширення результатів (20%)
• Вплив на різних рівнях 
• Популяризація, розповсюдження результатів

Дизайн, програма заходів (20%)
• Відбір, підтримка та визнання 

Якість партнерства (30%)
• Попередній досвід
• Визначення відповідальності та завдань  



Обговорення та підготовка Міжінституційної
Угоди 

Міжінституційна угода 
визначає обсяги, види та 
предметні області 
мобільностей, а також 
правила участі в 
мобільностях (підписується 
партнерами до того, як 
розпочнуться мобільності, 
але після надання гранту)
http://ec.europa.eu/education/opportunities/high
er-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ



Угода про навчання 

(Learning Agreement) –

для студентів

http://ec.europa.eu/education/opportuniti
es/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreement

КА1: впровадження проектів ІСМ



або Угода про 
мобільність (Mobility 
Agreement) –

для викладачів або адмін. 
персоналу

http://ec.europa.eu/education/opport
unities/higher-education/quality-
framework_en.htm#learning_agreem
ent

КА1: впровадження проектів ІСМ



Здійснення кредитних 
мобільностей між 
партнерами проекту

«Міжнародна кредитна 
мобільність: практичний 
посібник з реалізації 
проектів для ВНЗ у 
країнах-партнерах»
ühttp://ec.europa.eu/education/opportunities/internationa
l-‐cooperation/documents/guide-‐credit-‐mobility_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ



Здійснення кредитних 
мобільностей між 
партнерами проекту

«Міжнародна кредитна 
мобільність: часті 
запитання та відповіді для 
ВНЗ»
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-‐
cooperation/documents/mobility-‐faqs_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ



Здійснення кредитних 
мобільностей між 
партнерами проекту

«Міжнародна кредитна 
мобільність: практичний 
посібник з реалізації 
проектів для ВНЗ у 
країнах-партнерах»
ühttp://ec.europa.eu/education/opportunities/internationa
l-‐cooperation/documents/guide-‐credit-‐mobility_en.pdf

КА1: впровадження проектів ІСМ



Моніторинг проектів з
міжнародної
кредитної мобільності
Еразмус+ КА1

КА1: впровадження проектів ІСМ




