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EMINENCE
Erasmus Mundus – Integration of Neighbouring EasterN Regions
through Cooperation in Higher Education
(Еразмус Мундус – Інтеграція сусідніх східних регіонів засобами
співпраці у вищій освіті)
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 надає стипендії на навчання в партнерських університетах в
Польщі, Португалії, Швеції, Франції, Італії
студентам, магістрантам,
аспірантам, докторантам, а також працівникам університетів з України,
Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії (2013 - 2016).







До проекту прийматимуться заяви
від представників трьох цільових груп:
Громадяни однієї з країн ЄС або Третіх країн, включених до проекту,
які є студентами партнерського університету на час подання
документів (ЦГ1)
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
Громадяни однієї з Третіх країн, включеної до проекту, які
знаходяться у вразливій ситуації з соціальних чи політичних причин:
ЦГ3.
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Стипендії
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.
Категорія

Щомісячна виплата

Студент

1,000 євро на місяць

Магістр

1,000 євро на місяць

Аспірант
Докторант
Співробітник

1,500 євро на місяць
1,800 євро на місяць
2,500 євро на місяць

Отже,що ви повинні зробити,якщо ви бажаєте взяти участь в програмі
EMINENCE:
 Здати міжнародний тест на рівень володіння англійською мовою
(TOEFL або IELTS)
 Зареєструватися (на бакалаврські, магістерські, аспірантські і
докторські програми – з 15 листопада; на 1-місячні програми
стажування для співробітників – з 1 грудня)
 Подати потрібний пакет документів до закінчення терміну прийому
документів (орієнтовно – до кінця грудня 2012 р.)

Контакти в Україні:
співкоординатор проекту Заболотна Оксани Адольфівни:
тел. 0669560117; e-mail : oxzab@yandex.ru
Гребьонкіна Анна Олександрівна:
тел.0665033206 e-mail: anna_grebenkina@mail.ru
http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=70

