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Підготовка заявки на 

участь у програмі

Erasmus+



Основні етапи аплікаційної процедури:

• Крок 1: Реєстрація на порталі. Необхідно вказати свій діючу електронну 

адресу. 

• Крок 2: Після створення облікового запису (облікового запису), ви 

отримаєте вашу особисту посилання на анкету, яку необхідно буде 

заповнити. Посилання буде відправлено по електронній пошті на адресу, 

яку ви вкажете при реєстрації.

• Крок 3: Ви можете використовувати отримане по e-mail посилання для 

подачі в декілька університетів. Для цього потрібно внести персональні 

дані всього один раз.

• Крок 4: Загрузіть всі необхідні документи, що відповідають типу вашої 

мобільності і конкретним вимогам приймаючого університету / 

університетів. Перевірте наявність всіх документів (необхідно мати повний 

пакет).



Документи для завантаження (бакалавр, магістр):

• Паспорт (Тільки сканована копія головної сторінки паспорта (сторінки з вашим фото). 

• План навчання (пропозиція щодо переліку дисциплін, за якими ви будити здавати іспити)

• Диплом бакалавра + його переклад на англійську мову (для магістра) 

• Перелік навчальних дисциплін, за якими ви навчалися на бакалавріаті або у 

магістратури + їх переклад на англійську мову

• Офіційний мовний сертифікат / Форма самооцінки  (слід завантажити офіційний 

мовний сертифікат, виданий офіційною мовною школою / університетом /  або надати свою 

самооцінку)

• Свідоцтво (офіційна довідка), що ви навчаєтесь за освітньою програмою в 

своєму університеті (зазначається рівень та рік навчання в 2017-2018 навчальному році.)

• Документ, що вказує про належність до групи людей з обмеженими 

можливостями (Вона повинна бути надана наприклад, університетами, державними органами 

тощо) та засвідчують, що ви, зокрема, знедолені з соціальної / економічної / медичної точки зору. 

• Лист-запрошення (Цей документ є обов'язковим лише для деяких університетів-партнерів)

• Договір про навчання за програмою мобільності



Документи для завантаження (докторант):

• Паспорт (Тільки сканована копія головної сторінки паспорта (сторінки з вашим фото). 

• План дослідження (пропозиція щодо дослідження, яке ви хочете здійснити в приймаючому 

університеті)

• Диплом магістра + його переклад на англійську мову 

• Перелік навчальних дисциплін, за якими ви навчалися у магістратури + їх 

переклад на англійську мову

• Перелік навчальних дисциплін  (докторський рівень) + їх переклад на 

англійську мову

• Офіційний мовний сертифікат / Форма самооцінки  (слід завантажити офіційний 

мовний сертифікат, виданий офіційною мовною школою / університетом /  або надати свою 

самооцінку)

• Свідоцтво (офіційна довідка), що ви навчаєтесь за докторською програмою в 

своєму університеті (зазначається рівень та рік навчання в 2017-2018 навчальному році.)

• Документ, що вказує про належність до групи людей з обмеженими 

можливостями (Вона повинна бути надана наприклад, університетами, державними органами 

тощо) та засвідчують, що ви, зокрема, знедолені з соціальної / економічної / медичної точки зору. 

• Лист-запрошення (Цей документ є обов'язковим лише для деяких університетів-партнерів)



Документи для завантаження (викладачі / 
науковці / адміністративний персонал) :

• CV

• Паспорт

• План стажування/ обміну досвідом /проведення дослідження

• Мотиваційний лист 

• Лист, що підтверджує вашу приналежність до навчального закладу та те, 

що керівництво закладу не заперечує щодо вашої участі в програмі 

мобільності 

• Свідоцтво (офіційна довідка), що ви є співробітник /викладач 

університету 



Erasmus+Erasmus+

Особливості підготовки заявки на участь у програмі 
мобільності для викладачів, науковців та персоналу

На що треба звернути особливу увагу:

Резюме (CV): презентація ваших досягнень 

Мотиваційний лист: навіщо вам це треба

Програма (план):  стажування /дослідження / викладання /  
навчання

Пропозиції по кооперації

Предметний опис діяльності по кожному з напрямків

Лист – рекомендація 

Окремо: перелік наукових публікацій, навчальних курсів 
тощо


