
 

 

Erasmus Mundus – Integration of  Neighbouring EasterN  Regions through  Cooperation  in 
Higher  Education (EMINENCE) (Еразмус Мундус – Інтеграція сусідніх східних 
регіонів засобами співпраці у вищій освіті ) 

I. Проект «EMINENCE» і програма «Erasmus Mundus» 
 

Проект «EMINENCE» фінансується Європейською Комісією в рамках програми «Erasmus Mundus». 
Програма «Erasmus Mundus» має на меті підвищити якість вищої освіти і сприяти веденню діалогу і 
взаєморозумінню між людьми і культурами засобами мобільності й академічної співпраці. Проект 
«EMINENCE» діє в рамках так званої Дії 2 (Action 2): Співпраця з вищими навчальними закладами третіх 
країн і надання стипендій на мобільність, яка забезпечує підтримку: 

• Вищим навчальним закладам, які мають намір співпрацювати з університетами з Європи і Третіх країн, 
на які спрямований проект; 

• Індивідуальним студентам, дослідникам і університетським співробітникам, які виявляють бажання 
навчати, викладати і проводити дослідження протягом певного періоду в одному з партнерських 
університетів.   
Проект «EMINENCE» спрямований на такі Треті країни: Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, 

Азербайджан і Вірменія (ці сусідні країни Східної Європи  відносяться до ініціативи Східного партнерства 
(СхП) і отримують підтримку і в інших діях у вищій освіті і поза нею в рамках зовнішньоекономічних зв‘язків 
Європейського Союзу).  

До консорціуму проекту «EMINENCE» входять такі партнери й асоційовані члени з ЄС і СхП: 
 Назва організації Країна 
Координатор Університет імені Адама Міцкевича (Adam Mickiewicz University) ПОЛЬЩА 
Співкоординатор Уманський державний педагогічний універнситет ім. Павла Тичини (Uman State Pedagogical University) UKRAINE 
Partner 1 Університет Монпельєр 2 (University of Montpellier 2) FRANCE 
Partner 2 Університет Порто (University of Porto) PORTUGAL 
Partner 3 Технічний університет Торіно (University of Torino) ITALY  
Partner 4 Університет Мальмо (Malmö University) SWEDEN 
Partner 5 Барановічський державний університет (Baranovichi State University)  BELARUS 
Partner 6 Могилівський державний університет ім. А. Кулешова (Mogilev State A. Kuleshov University)  BELARUS 
Partner 7  Навч. заклад «Поліський державний університет» (Institution of Education «Polessky State University») BELARUS 
Partner 8  Вітебський державний університет ім.П.М. Машерова (Vitebsk State University named after P.M. Masherov) BELARUS 
Partner 9 Сумський державний університет (Sumy State University)    UKRAINE 
Partner 10 Комерційно-кооперативний університет в Молдавії (Trade Co-operative University of Moldova) MOLDOVA 
Partner 11 Державний університет медицини і фармацевтики (State University of Medicine and Pharmacy) MOLDOVA 
Partner 12 Ванадзорський державний педагогічний інститут (Vanadzor State Pedagogical Institute) ARMENIA 
Partner 13 Єреванський північний університет (Yerevan «Northern» University) ARMENIA 
Partner 14 Державний вчительський університет в Зугдіді (ShotaMeskhia State Teaching University of Zugdidi) GEORGIA 
Partner 15 Сухумський державний університет (Sokhumi State University) GEORGIA 
Partner 16 Університет Григол Робакідзе (GrigolRobakidze University) GEORGIA 
Partner 17  Азербайджанськийучительський інститут (Azerbaijan Teachers Institute) AZERBAIJAN 
Partner 18 Азербайджанський технічний університет (Azerbaijan Technical University) AZERBAIJAN 
Associate 1 Міністерство освіти Республіки Білорусь (Ministry of Education of the Republic of Belarus) BELARUS 
Associate 2  Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України (Ministry of Education, Science, Youth and Sport of UKRAINE 
Associate 3 Міністерство освіти Республіки Молдова (Ministry of Education of the Republic of Moldova) MOLDOVA 
Associate 4 Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія (Ministry of Education and Science of Republic of ARMENIA 
Associate 5 Міністерство освіти Азербайджану (Ministry of Education of Azerbaijan) AZERBAIJAN 
Associate 6 Доброчинний гуманітарний центр «Абхазеті» (Charity Humanitarian Centre “Abkhazeti”) GEORGIA 
Associate 7 Громадська асамблея (Грузинський національнеий комітет) Helsinki Citizens’ Assembly - Georgian GEORGIA 
Associate 8 Асоціація за демократію в Білорусі (Association for Democracy in Belarus) BELARUS 
Associate 9 Група університетів «Santander» (Santander Group of Universities)  BELGIUM 

 
 



 
II. Основні характеристики проекту «EMINENCE»  

 
Цілі партнерства «EMINENCE» полягають у тому, щоб : 

- Підвищувати рівень кваліфікації найбільш мотивованих і талановитих студентів і працівників і давати 
їм змогу тримати міжнародний досвід, збільшуючи шанси працевлаштування на ринку праці; 

- Підтримувати мобільність студентів з країн Східного партнерства з уразливих груп з метою їхнього 
здобуття кваліфікації й досвіду в країнах-партнерах з ЄС;  

- Сприяти розвитку людських ресурсів і міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів 
країн східного партнерства засобами індивідуальної мобільності, що повинно принести не лише 
особисту вигоду, а й сприяти розвитку університету і суспільства в цілому; 

- Збільшувати розуміння особливостей європейської вищої освіти в країнах східного партнерства і 
сприяти їхній інтеграції в європейський освітній простір і Болонський процес (згідно з цілями 
європейської зовнішньої політики, а саме з цілями Платформи IV, скерованими на міжособистісну 
співпрацю в країнах Східного партнерства і цілями Європейської політики добросусідства); 

- Створювати і посилювати тривалі зв‘язки і співпрацю між ВНЗ  з ЄС і СхП, що матиме продовження 
після закінчення дії проекту; 

- Сприяти взаємозбагаченню країн ЄС і СхП засобами обміну людьми, культурою, знаннями й ідеями. 
Ідея і акронім партнерства EMINENCE, конкретизвані в завданнях, полагають в тому, що «eminence» означає 
відзнаку, визнання, високу репутацію і вагомість майбутніх учасників проекту – студентів і викладачів, які, 
отримавши освіту за кордоном, повернуться в свою країну і сприятимуть розвитку країн Східного партнерства 
і країн, які прагнуть відповідати європейським стандартам. 
 

ІІІ. Стипендіальна програма і критерії відповідності. 
 
Тривалість проекту і кількість стипендій, які надаються. 
 
Проект фінансується впродовж 4 років і надасть 175 стипендій для студентів, магістрантів, аспірантів, 

докторантів і представників адміністрації обох груп країн. Регіон Східного партнерства входить до програми 
Політики добросусідства ЄС, і, як наслідок, проектом передбачена мобільність у двох напрямах (з країн СхП і 
з країн ЄС). 

Критерфї відповідності  кандидатів.  
До проекту прийматимуться заяви від представників трьох цільових груп. Цільова група (ЦГ) – це 

група студентів (науковців), які мають подібні характеристики щодо закладу, країни походження і особистої 
ситуації: 
1) Громадяни однієї з країн ЄС або Третіх країн, включених до проекту, які є студентами партнерського 

університету на час подання документів (ЦГ1) 
2) Громадяни однієї з Третіх країн, включеної до проекту, які не є студентами партнерського 

університету. Такі студенти мають бути зареєстровані у ВНЗ (який не входить в партнерство) однієї з 
Третіх країн, включеної до проекту, або повинні мати університетський ступінь або його еквівалент у 
ВНЗ однієї з цих країн: ЦГ2 

3) Громадяни однієї з Третіх країн, включеної до проекту, які знаходяться у вразливій ситуації з 
соціальних чи політичних причин: ЦГ3. Наприклад, це можуть бути біженці чи ті, хто попросив 
політичного притулку з відповідно оформленим статусом (зазвичай засвідченим відповідною картою 
чи сертифікатом, виданим, наприклад, UNHCR, міністерством чи іншим органом влади): ЦГ3. Доказ 
підтвердження приналежності до ЦГ3 подається разом з пакетом документів. 
Рівні студентської мобільності і вимоги до кандидатів: 
Бакалавр (ВА) – перший цикл програми вищої освіти, на який будуть прийматися заяви на навчання 

впродовж 1-2 семестрів (для ЦГ1) і на період, необхідний навчання, що закінчується отриманням диплома 
(для ЦГ3). Заявник повинен: 
• Мати атестат про закінчення середньої школи або інший документ про середню освіту згідно з 

законодавством (ЦГ3); 
• Бути зареєстрованим як студент, який навчається за бакалаврською програмою, в одному з університетів-

партнерів (ЦГ1). Студент повинен успішно закінчити принаймні 1 рік навчання в своєму університеті.  
Магістр (МА) – другий цикл програми вищої освіти, що слідує за першим або еквівалентним йому 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, за якого ВНЗ присвоює ступінь магістра, що визнається відповідними 
органами влади країни, яка надає даний ступінь. Для навчання в магістратурі прийматимуться заяви від 
студентів на 1-2 семестри за обміном (для ЦГ1) або на повний курс навчання, який закінчується отриманням 
диплома магістра (ЦГ 2 та 3). Заявник повинен: 



• бути зареєстрованим як студент, який навчається за магістерською програмою, в одному з університетів-
партнерів (ЦГ1) або 

• мати ступінь бакалавра чи інший університетський ступінь (КГ2, КГ3). 
Аспірантська програма (PhD) – третій цикл програми наукового дослідження в університеті, який слідує 

за ступенем університетської освіти і надає науковий ступінь кандидата наук (PhD), що пропонують вищі 
навчальні заклади. Для навчання в аспірантурі прийматимуться заяви на окреслений період для проведення 
частини дослідження  (ЦГ1/ЦГ2) або або на весь період аспірантури, до завершується здобуттям ступеню  PhD 
(ЦГ3). Заявники повинні: 

• бути зареєстрованим в аспірантурі в одному з університетів-партнерів  (ЦГ1) або 
• мати ступінь магістра чи інший еквівалентний ступінь (ЦГ3) 

Докторська програма (Post-doc) – наукове дослідження в університеті, яке слідує за науковим 
ступенем кандидата наук і яке забезпечують вищі навчальні заклади або наукові організації, створені у 
відповідності із законодавством та практичною діяльністю. Заявники на стипендію за докторською програми 
повинні мати вчений ступінь кандидата наук. 

 
Б. Мобільність співробітників 
 
Подання заяв від співробітників можливе лише для ЦГ1. Заявників прийматимуть на основі 

тристоронньої угоди. Співробітники працюватимуть за спеціальною програмою, узгодженою між своїм 
університетом, приймаючим університетом та особою. Вони здійснюватимуть навчальну або наукову 
діяльність, відвідуватимуть підготовчі або спеціальні курси. Заявники повинні займати посаду викладача або 
входити до адміністративного персоналу в одному з партнерських університетів.  

Серед інших критеріїв стосовно прийняття заявників наступні 2 мають велике значення: 
• заявники повинні володіти мовою курсів, які вони відвідуватимуть за кордоном, або мовою, якою 

розмовляють на даний час в країні, що приймає, 
•  заявники не повинні проживати чи проводити свою основну діяльність (навчатися, працювати тощо) в 

будь-якій з європейських країн протягом 12 місяців за останні п’ять років на час подання заяви до 
партнерських університетів (дане правило не поширюється на заявників із КГ3), 

• Заявники не повинні користуватися стипендією того ж рівня мобільності (кваліфікації) за іншої програми 
«Erasmus Mundus» в рамках так званої Дії 2 (Action 2). 

Розподіл стипендій та вимоги до заяв 
Наведена нижче таблиця показує розподіл стипендій відповідно до рівня мобільності (кваліфікації), рівня 
навчання, національності та цільової групи:  
Тип 
мобільності 

Від  партнерів країн 
ЄС 

 

Від країн СхП 
 Загаль

на к-
сть 
стипен

дій на 
рівень  

 ЦГ1 ЦГ1 ЦГ2 ЦГ3 
   К-сть 

стипендій  
Тривалість 
у місяцях  

 К-сть 
стипендій 

Тривалість 
у місяцях  

 К-сть 
стипендій 

Тривалість 
у місяцях  

 К-сть 
стипендій 

Тривалість 
у місяцях  

Бакалаври 10 10 30 10 0  0 12 36 52 
Магістри 0 10 15 10 17 22 9 24 41 
Аспіранти 5 10 8 10 18 22 4 36 35 
Докторан-
ти 

5 6 7 6 0  0 0  0 12 

Співробіт-
ники 

5 1 30 1  0  0  0  0 35 

Загальна 
к-сть 
стипендій 
на КГ 
 

25   90   35   25   175 

 
Стипендії виділятимуться щорічно на три потоки і тричі на рік відбуватиметься прийняття заяв. Перше 
прийняття заяв очікується у листопаді 2012 року протягом щонайменше 45 днів на головному сайті проекту: 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE 
Заяви будуть прийматися в Інтернеті за допомогою он-лайн форми, яка розміщуватиметься на вебсайті. 
Обсяг стипендій 
Стипендія включає в себе: 
• щомісячну  виплату – на прожиття 



• вартість страховки:  до 75€ на місяць 
• дорожні витрати: сума, необхідна для подолання відстані між власним університетом та університетом 

країни, що приймає (від 250 до 1 500 €) 
• плату за навчання до 3000€ на рік. 
 
Обсяг стипендії на прожиття залежить від рівня мобільності (кваліфікації): 

  Щомісячна виплата 

Студент 1,000 євро на місяць 

Магістр 1,000 євро на місяць 

Аспірант 1,500 євро на місяць 

Докторант 1,800 євро на місяць 

Співробітник 2,500 євро на місяць 

 
Виплата стипендій стипендіатам відбуватиметься щомісячно на основі їхньої академічної успішності 

та виконання формальних вимог. Дорожні витрати (включаючи візові витрати), суму страховки та кошти за 
участь будуть покриті організацією-координатором із гранту ЄС, забезпеченого Європейською комісією. 
Проект забезпечить стипендіатів високоякісною виплатою страховки на випадок погіршення стану здоров’я, 
автомобільної аварії у період участі у програмі мобільності. Університети, що приймають не оплачуватимуть 
навчання, а також стипендіати будь-якої кваліфікації не будуть вносити кошти університетам, що 
прийматимуть у себе.  

 
III. Стипендії для цільової групи 3 
 

Проект «EMINENCE» приділяє особливу увагу наданню освітніх можливостей студентам, що 
опинилися в загрозливій ситуації через соціальні або політичні причини.  Поінформованість асоційованих 
членів та заходи щодо виявлення таких заявників, їхнього ознайомлення із пропозицією «EMINENCE» сприяє 
наданню можливості особам з уразливих груп здобути кваліфікацію та досвід в університетах-партнерах ЄС. 
Надається 25 стипендій для ЦГ3, яку партнерські університети готуватимуть за повною програмою 
кваліфікацій BA, MA та Phd, що будуть присвоєні в одному з партнерських університетів країн ЄС по 
закінченню навчання. Стипендії призначатимуться ЦГ3 з таких країн, як Україна, Молдова, Білорусія, Грузія, 
Азербайджан та Вірменія, якщо заявники нададуть відповідні документи, що засвідчуватимуть їхню 
належність до цільової групи 3 і якщо вони відповідатимуть критеріям вступу до певного кваліфікаційного 
рівня. Визначають такі умови, за якими заявників можна віднести до уразливих груп: 
1. Заявники, які мають статус біженця (міжнародний або згідно із національним законодавством однієї із 

європейських країн, що приймає у себе); 
2. Заявники, які отримали притулок (за міжнародним або національним законодавством однієї із 

європейських країн, що приймає у себе); 
3. Заявники, які можуть довести, що вони зазнали несправедливого вигнання з університету на основі 

расової, етнічної, релігійної, політичної, статевої приналежності або орієнтації. 
4. Заявники, які належать до місцевого населення, але зазнають переслідування певною національною 

політикою або ВПО (внутрішнім переслідуванням осіб). 
 

Це важливо: Такі умови, як економічний статус або фізичні вади не забезпечують належності до 
ЦГ3. Вони вважаються такими, що можуть бути виявлені у всіх цільових групах.  

 
Можливості стипендіатів ЦГ3: 
 
Заявники на програму навчання бакалаврів у ЦГ3 можуть отримати стипендію в сумі 36 000 євро + 

витрати на дорогу та страховку, якщо вони планують навчатися в одному з партнерських університетів країн 
ЄС, який входить до консорціуму «EMINENCE» на отримання ступеню BA повних три роки. Вони повинні 
пред'явити сертифікат про закінчення повної середньої освіти, яка дає право здобувати університетську освіту. 
Заявники на програму навчання магістрів у ЦГ3 можуть отримати стипендію в сумі 24 000 євро + витрати на 
дорогу та страховку, якщо вони планують навчатися в одному з  партнерських університетів країн ЄС, який 
входить до консорціуму «EMINENCE» на отримання ступеню  MA повних два роки. Вони повинні пред'явити 
диплом бакалавра чи еквівалентний йому документ, додаток до диплома з оцінками, що надає право 
розпочати навчання в університеті на отримання кваліфікації магістра. 



Заявники на програму навчання кандидатів наук (PhD) у КГ3 можуть отримати стипендію в сумі 36000 євро + 
витрати на дорогу та страховку. Вони повинні пред’явити диплом магістра або диплом еквівалентного 
кваліфікаційного рівня, що надає право розпочати навчання на отримання ступеня кандидата наук в одному з  
партнерських університетів країн ЄС, який входить до консорціуму «EMINENCE». 
 
Корисні посилання: 
Сайт програми «Erasmus Mundus» в рамках так званої Дії 2 (Action 2): 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php 
 
Секція запитань, які часто задають про проект «EMINENCE»: 
http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/index.php?faq,13 
 
Контакти: 
Заявники та всі інші зацікавлені особи можуть звертатися до: 
співкоординатора проекту «EMINENCE» 
Оксани Заболотної: e-mail   oxzab@yandex.ru  
 
 
 


