
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ (14-18.11.16) 

Національний Еразмус+ офіс в Україні та Міністерство освіти і науки України  за підтримки 
Представництва ЄС в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури (ЕАСЕА – Брюссель)  запрошують взяти участь у Національному тижні 

програми Еразмус+ у сфері вищої освіти, що відбудеться 14-18 листопада 2016 р. у м. 
Києві.   

Цільова аудиторія: щодо співпраці організацій – вищі навчальні заклади, представники 
відповідальні за міжнародну співпрацю, контакти Еразмус+, інші організації: дослідницькі 

організації, органи влади, громадські організації, підприємства тощо; щодо індивідуальних 
можливостей: науково-педагогічні працівники, адміністративний персонал, науковці, 
студенти, аспіранти, випускники університетів та шкіл. 

Тематики: Програма Тижня включає заходи підтримки для тих університетів, які вже є 
виконавцями проектів з розвитку потенціалу вищої освіти та Жан Моне, а також які 

планують розробляти проектні пропозиції та брати участь у конкурсах Еразмус+, та для 
індивідуальних осіб, які планують подаватись на конкурси стипендій на навчання та 
підвищення кваліфікації. 

 
ГРАФІК ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТИЖНЯ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ В  УКРАЇНІ: 

 
Понеділок, 14 листопада 2016 р.  
ЩО? Семінар для виконавців діючих проектів Еразмус+ напряму Жан Моне  

ДЕ? Національний Еразмус+ офіс в Україні, вул. Бастіонна 9, 8 пов. метро Дружби народів, або 
Печерська 
КОЛИ? 13:30-17:00 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: виконавці діючих проектів Еразмус+ напряму Жан Моне  
КОНТАКТИ: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1414-sesiia-dlia-vykonavtsiv-proektiv-zhan-
mone.html  
 

Вівторок, 15 листопада 2016 р.  
ЩО? МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ – Співпраця університетів та участь у 

конкурсах проектів з Розвитку потенціалу вищої освіти та Жан Моне 
ДЕ? Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 
метро Олімпійська 
КОЛИ? 9:00-18:00 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: вищі навчальні заклади, представники відповідальні за міжнародну 
співпрацю, контакти Еразмус+, інші організації: дослідницькі інститути, органи влади, громадські 
організації, підприємства тощо 
КОНТАКТИ: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua  
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1415-mizhnarodnyy-informatsiynyy-den-
prohramy-erazmus-dlya-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-151116-m-kyiv.html  
 

Середа, 16 листопада 2016 р.  
ЩО? Семінар для університетів проектів-переможців 2 конкурсу Еразмус+ CBHE Розвиток 

потенціалу вищої освіти 
ДЕ? Національний університет «Києво-Могилянська академія», Конгрегаційна зала 
Староакадемічного корпусу, вул. Сковороди, 2, м. Київ  
КОЛИ? 9:00-17:00 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: представники університетів проектів-переможців конкурсу Еразмус+ CBHE 
– Розвиток потенціалу вищої освіти 
КОНТАКТИ: Іванна АТАМАНЧУК, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1418-seminar-dlia-peremozhtsiv-konkursu-
proektiv-z-rozvytku-potentsialu-vyshchoi-osvity.html  
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ЩО? Семінар та helpdesk для проектів Темпус IV (5 і 6 конкурси) з фінансового менеджменту та 

звітування 
ДЕ? Національний університет «Києво-Могилянська академія», Музей НАУКМА (1 академічний 
корпус). вул. Сковороди, 2, м. Київ, метро Контрактова площа  
КОЛИ? 13:00-17:00 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: представники університетів виконавців проектів програми Темпус IV 
КОНТАКТИ: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1423-seminar-helpdesk-dlia-komand-vykonavtsiv-
proektiv-tempus-iv-5-i-6-konkursiv-161116-kyiv.html  
 

Четвер, 17 листопада 2016 р.  
ЩО? Семінар-презентація «Розбудова потенціалу вищої освіти в Структурних проектах Темпус 

та Еразмус+: актуальні результати» 
ДЕ? Міністерство освіти і науки України, пр. Перемоги 10, м. Київ 
КОЛИ? 9:00-15:00 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: працівники Міністерства освіти і науки України, Національна команда 
експертів з реформування вищої освіти (HERE team), вищі навчальні заклади виконавці Структурних 
проектів Еразмус+ і Темпус IV, інші бенефіціари. 
КОНТАКТИ: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1417-seminar-prezentatsiia-rozbudova-
potentsialu-vyshchoi-osvity-v-strukturnykh-proektakh.html  
 

П’ятниця, 18 листопада 2016 р.  
ЩО? ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ З АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

Частина 1. Співробітництво між українськими та європейськими вищими начальними 

закладами   
ДЕ? Університет КРОК, вул. Лагерна, 30-32, Київ, метро Берестейська 

КОЛИ? 09:30-13:00 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: вищі навчальні заклади, представники відповідальні за міжнародну 
співпрацю, контакти Еразмус+, інші працівники ВНЗ  
КОНТАКТИ: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1420-informatsiinyi-den-z-mizhnarodnoi-
kredytnoi-mobilnosti-erazmus-dlia-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-181116-m-kyiv.html  
  

Частина 2. Індивідуальні можливості для студентів, випускників, викладачів та 

адміністративного персоналу вищих навчальних закладів   
ДЕ? Університет КРОК, вул. Лагерна, 30-32, Київ, метро Берестейська 

КОЛИ? 13:00-17:30 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: науково-педагогічні працівники, адміністративний персонал, студенти, 
аспіранти, випускники університетів та шкіл. 
КОНТАКТИ: Катерина ЖДАНОВА, НЕО в Україні, +380443322645, office@erasmusplus.org.ua 
Деталі за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1421-individual-ni-mozhlivosti-erazmus-dlya-
studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-administrativnogo-personalu-vishchikh-navchal-nikh-zakladiv-18-11-
16-m-kijiv.html  
 
 
Запрошуємо ознайомитися із детальною програмою Національного тижня програми Еразмус+ та 
реєструватись на заходи відповідно до цільової аудиторії, інтересів і потреб.  
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. 
 
Участь безкоштовна, проїзд не відшкодовується. 
Детальна інформація щодо заходів та реєстрація на сайті: http://erasmusplus.org.ua/novyny.html 
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