Європейські можливості для
академічної мобільності
к.ю.н., доцент, Цукан Оксана,
помічниця ректора ХНУВС

Чернівці, 29.04.2022

Мобільність
 можливість

учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити
наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти
(науковій установі) на території України чи поза
її межами (пп.2, п. 1, ст 1Закона України «Про вищу освіту)

Що потрібно?


Бути здобувачем освіти



Скласти Резюме (CV)



Написати мотиваційний лист



ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Еразмус + КА 1

Еразмус + КА 2


- РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in
higher education, CBHE) як апліканти і партнери - проекти співпраці
між закладами вищої освіти з Європи, України та інших країн-партнерів
програми Еразмус+ щодо розбудови потенціалу задля впровадження
реформ у сфері вищої освіти на основі розвитку Болонського
процесу. Відкриті для участі академічних та неакадемічних
партнерів.



- АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ (як партнери) - розроблення нових,
інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й
навчання, розроблення освітніх курсів на основі вже існуючого
потенціалу ексепртизи та інновацій інституцій; стимулювання
підприємництва і підприємницьких навичок викладацького складу;
сприяння обміну знань, залучення підприємств у навчальний процес.



- СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА (як партнери) - розробка і
впровадження інноваційних практик у сферах освіти, професійної
підготовки та молоді на організаційному, місцевому, регіональному,
національному або європейському рівні.

Еразмус +
Жан Моне


Ціль
напряму
Жан
Моне
в
рамках
Програми
ЄС
Еразмус+:
активізувати
євроінтеграційний
дискурс;
сприяти
досконалості євроінтеграційних студій; залучати заклади вищої освіти
до
дослідження
євроінтеграційних
процесів;
поширювати
ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві (за
межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до
громадськості.



Співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які
активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з
публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС
задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо
вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Тематика українських проєктів
•

фінансові аспекти європейської інтеграції,

•

міждисциплінарні студії з європеїзації,

•

європейське право і політика,

•

успішні практики ЄС зі стійкої економіки,

•

корпоративна соціальна відповідальність,

•

європейський досвід у сфері демократії та врядування,

•

екологічна відповідальність бізнесу,

•

угода про торгівлю з ЄС – можливості, виклики та перспективи,

•

концепція Європи,

•

аграрна політика ЄС,

•

крос-культурні порівняння України та ЄС в освітніх дослідженнях,

•

захист довкілля,

•

стійкий розвиток,

•

мережева економіка,

Erasmus+

Тематика українських проєктів
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

екологічна політика та екологічне право ЄС,
управління конфліктами та кризовий менеджмент,
соціальна згуртованість,
якість вищої освіти та освітніх досліджень,
європейські бізнес-моделі,
мовна політика ЄС,
споживання та контроль безпечності харчових продуктів у ЄС,
адаптація законодавства в Україні до ЄС,
європейські цінності та ідентичність,
медична освіта,
європейські антитоталітариські практики,
енергоефективність,
виклики безпеки,
успішні практики з розвитку регіонів,
підвищення конкурентоспроможності ЄС
Erasmus+

Тематика українських проєктів
•

європейський досвід з логістики та управління постачанням,

•

європейський освітній простір: можливості та виклики для України,

•

кримінальна політика Європейського Союзу,

•

соціальна та економічна інклюзія біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України,

•

європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС,

•

трансфер технологій,

•

захист даних в ЄС, запобігання корупції,

•

економічна безпека,

•

кібербезпека

•

цифрова дипломатія ЄС тощо.
Erasmus+

Єдиний цифровий ринок ЄС: політика, інтеграція та
гармонізація
ЦІЛІ

Очікувані результати

1: Сприяти економічній інтеграції України до Єдиного
цифрового ринку ЄС шляхом гармонізації правових норм
та участі у цифрових проектах, програмах та ініціативах.
2: Здійснити інноваційне оновлення викладання та
дослідження у просторі вищої освіти України у
співробітництві зі студентами, аспірантами,
академічним персоналом, громадянським суспільством
та публічними службовцями.
3: Зробити внесок у зближення України з ЄС згідно
Стратегічної рамки європейського співробітництва в
освіті та навчанні (ET 2020) та Стратегії розумного,
сталого та всеосяжного зростання (Європа 2020).

- 3 курси, 3 конференції та 2 круглі стули з
Єдиного цифрового ринку ЄС;
- 3 наукові публікації;
- 2 нових спеціалізованих курси пов’язані з
Європейським цифровим ринком та
Європейськими студіями
- залучення більш широкого кола
стейкхолдерів до реалізації;
- розвиток діалогу між університетом,
професійними мережами, експретним
середовищем та публічним сектором.
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Erasmus+

Університетське агентство
франкофонії (AUF)


Дане агентство об’єднує 1007 університетів з понад 100 країн світу, які у своїй навчальній і науковій діяльності
використовують французьку мову. Метою даної асоціації є підтримка якісного ефективного наукового
простору для технічного, економічного, соціального і культурного розвитку спільнот.



Що УАФ пропонує студентам?

•

Дає можливість проходити навчання в кращих університетах Франції, таких як Вища школа франкофонії з
адміністрації та менеджменту ÉSFAM.

•

Забезпечує якісну мобільність студентів в рамках програм подвійних дипломів.

•

Допомагає стати учасником фестивалю франкомовних студентів Центральної та Східної Європи.

•

Організує професійні
працевлаштуванням!

•

Допомагає студентам робити наукові публікації та наукові дослідження у провідних виданнях Європи.

•

Підтримує студентські організації з можливістю подальшого їх розвитку.

•

Надає доступ до друкованих та закритих джерел електронної інформації у різних галузях науки і техніки.

•

Надає послуги Цифрових кампусів (CNF) та Центрів успішності (CRU) : Курси французької, навчання, ательє
тощо.

•

Дає можливість стати учасником відповідних семінарів, тренінгів, вебінарів та інших освітніх заходів не тільки
особисто, а навіть дистанційно

стажування

на французьких

та франкомовних

підприємствах



з

подальшим

https://www.auf.org/

DAAD


є найбільшою в світі організацією-спонсором міжнародного наукового
співробітництва та обміну студентами і науковцями. Її членами є німецькі
виші та студентські союзи.



https://www.daad-ukraine.org/uk/

Study tour to Poland


Study Tours to Poland (STP) це програма Польсько-американського фонду свободи, яку
реалізує Фонд «Лідери змін».



Пропозиція Програми спрямована до студентів та професіоналів різних галузей і
спеціальностей



STP для студентів є однією з перших циклічних польських освітніх програм, спрямованих до
студентської молоді зі Східної Європи. В її рамках студенти з Україні беруть участь у
навчальних візитах до Польщі.


https://studytours.pl/uk/

British Council


неміністерський структурний орган уряду Великої Британії, що займається
поширенням британської культури за межами Великої Британії. Є
позавідомчим державним органом, який створений королівською милістю і
зареєстрований як благодійна організація в Англії.



https://www.britishcouncil.org.ua/

Креативна Європа


Мета: підтримка культурного різноманіття та культурної спадщини в Європі та
підвищення конкурентоспроможності сектору ККІ «Креативна Європа» — єдина
програма ЄС для культурного, креативного та аудіовізуального сектору.



Вона налагоджує співпрацю між європейськими організаціями сектору ККІ та
захист загальноєвропейської культурної спадщини та культурного різноманіття
в Європі.



Вона спрямована на підвищення конкурентоспроможності культурного та
креативного секторів, зокрема й аудіовізуального.



Програма ділиться на три підпрограми: Культура, МЕДІА та Міжсекторальна
співпраця.


https://creativeeurope.in.ua/

House of Europe


Мета: підтримка професійного та творчого обміну між українцями та їхніми
колегами в країнах ЄС та Великій Британії



House of Europe («Дім Європи») — це програма, що фінансується Європейським
Союзом та фокусується на розвитку культури та креативного сектору, освіти,
медицини, соціального підприємництва, медіа та роботи з молоддю.



«Дім Європи» пропонує більш як 20 програм: поїздки на конференції, професійні
події, стажування і нетворкінг у ЄС та Великій Британії, навчальні подорожі,
резиденції, тренінги та інші можливості.



Команда House of Europe підтримує творчу співпрацю та копродукції між українськими
організаціями та їхніми партнерами з ЄС і Великої Британії, фінансує розвиток
культурної інфраструктури та програм для молоді, а також проводить молодіжні
табори та влаштовує обмін студентами між університетами в межах України.


https://houseofeurope.org.ua/

Horizon 2020 /Horizon Europa


Бюджет: 95,5 млрд.євро



Мета: підтримка європейських досліджень та інновацій та підвищення
конкурентоспроможності Європи

ЄВРОПЕЙСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
ДЛЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
01 СІЧНЯ 2021 – 31 ГРУДНЯ 2023

НОВАТОРИ МАЙБУТНЬОГО: ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОГО
РОЗРИВУ
СУМА ГРАНТУ ПРОГРАМИ: 1 686 853.13 €

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No. 101006396. The sole
responsibility for the content of this document lies with the author and in no way
reflects the views of the European Union.

МЕТА ПРОЕКТУ:
1) Нарощування потенціалу за допомогою багатостороннього
партнерства, що зміцнюють існуючі та формалізують нові мережі в
галузі соціальних інновацій та підприємництва;

2) Створення розумних, стійких та інклюзивних екосистем соціальних
інновацій у місцевих громадах, містах європи та в неєвропейських
країнах на глобальному півночі та півдні.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No. 101006396. The sole
responsibility for the content of this document lies with the author and in no way
reflects the views of the European Union.

Взаємодія мережі розвідки й безпеки
зі суб’єктами промисловості та науки
 Тематика:

Загальноєвропейські мережі практиків та інших
суб’єктів у сфері безпеки

 Тривалість
 Сума

проекту: 01 вересня 2021 – 31 серпня 2026

гранту програми: 3 471 861.25 €

 Цільова

група: організації, що займаються розвідкою та
безпекою

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No101021853

Мета проекту:

а)

побудова мережі практиків із служб безпеки
та розвідки держав -членів ЄС та асоційованих
країн;
b) задоволення потреб служб безпеки та
розвідки держав -членів ЄС та асоційованих
країн для майбутнього програмного
забезпечення досліджень безпеки.
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 101021853

ВГО «Українська асоціація
європейських студій»


–провідна загальнонаціональна неприбуткова організація, що має на меті об’єднання
викладачів європейських студій та фахівців у сфері європейської інтеграції.
Створена у 2006 р., УАЄС входить до Світової асоціації європейських студій (ECSAWorld).





До Асоціації входять викладачі та дослідники європейської інтеграції, членами УАЄС
також є представники проєвропейського громадянського суспільства, які реалізують
проекти неформальної освіти в галузі євростудій, підтримують розвиток
євроклубівського руху, надають експертну підтримку євроінтеграційним процесам на
національному, регіональному та місцевому рівнях.



УАЄС об’єднує більше двадцяти локальних осередків, майже у всіх регіонах України
та підтримує активні партнерські зв’язки з асоціаціями європейських студій в мережі
ECSA-World.


http://jmce.ukma.edu.ua/uk/uaes

Дякую за увагу!!!
Завжди користуйтеся нагодою
стати кращими!
Презентація буде надана організаторам

