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1. Розуміння суті і особливостей 
проєктів з мобільності. Вихідні 
ресурси

2. Активні
Еразмус+ партнерства 
Дніпровської політехніки
з кредитної мобільності. Звідки 
з’являються нові партнерства?

3. Як подається проєкт?

4. Реалізація (incoming and 
outgoing; конкурси та процедура 
відбору; супровід процесу 
мобільності та визнання її 
результатів)
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ЯКА Є МОБІЛЬНІСТЬ?

Кредитна 

мобільність

(К1 ICM)

Короткострокові 

обміни та 

тренінги

Ступенева 

мобільність

(магістерські 

програми)
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Ініціація проєктуІніціація 

проєкту

Впровадження 

проєкту

✓ домовленість з партнером-

координатором;

✓ робота над аплікаційним 

процесом проєкту.

✓ отримання результатів конкурсу;

✓ обговорення типів мобільності та кількості 

місць;

✓ проведення конкурсів на мобільність; 

✓ координація аплікаційного процесу на 

мобільність (outgoing & incoming);

✓ реалізація incoming та супровід outgoing

мобільностей;

✓ визнання результатів мобільності;

✓ дисемінація досвіду грантоотримувачів.
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Проєкти з кредитної мобільності –

це про побудову системи!

Проєкти з короткострокової 

мобільності – це про контент!
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- створення нового профільного підрозділу або реструктуризація 

існуючого;

- визначення чіткої структури та обсягу завдань, поміркований розподіл та 

підбір команди (зрощення команди);

- актуальну Стратегію Інтернаціоналізації ЗО, Положення про академічну 

мобільність;

- не забувати про можливість ВХІДНОЇ мобільності;

- формат документообігу за проєктами;

- розробка інформаційного забезпечення (сайт, соціальні мережі, ґайди)

- залучення інших структур університету до процесів мобільності;

- тайм-менеджмент;

- формат спілкування зі студентами та викладачами.

Про що потрібно подумати перед проєктом
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2. Активні
Еразмус+ партнерства 
Дніпровської політехніки
з кредитної мобільності. Звідки 
з’являються нові партнерства?
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• Польща 1

• Німеччина 4

• Австрія 1

• Іспанія 1

• Литва 2

• Хорватія

• Фінляндія 1

• Угорщина

• Туреччина 1

АКТИВНІ ЕРАЗМУС+ ПАРТНЕРСТВА ДНІПРОВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

З КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТАНОМ НА 2021
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Як з’являються нові проєкти з ICM?

▪ За ініціативи сталих партнерів університету (давні чи нові контакти за 

кафедрами чи міжнародними підрозділами, з якими є угоди про співпрацю); 

▪ За ініціативи Вашого ЗВО зі сталими партнерами університету (давні чи нові 

контакти за кафедрами чи міжнародними підрозділами, з якими є угоди про 

співпрацю);

▪ Випадкові пропозиції від закордонних ЗВО на пошту, на конференціях, різних 

міжнародних заходах і т.п.;

▪ Систематична розсилка восени від структур міжнародного співробітництва на 

відповідні закордонні структури або у форматі «кафедра-кафедра»;

▪ Через «НАШИХ за кордоном»;

▪ Як результат роботи в рамках іншого міжнародного проєкту.
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Просто напишіть листа!

Хто може бути ініціатором:
- представник підрозділу з 

міжнародноЇ співпраці;

- викладач у команді з 

представником підрозділу з 

міжнародної співпраці.



3. Як подається проєкт ICM?
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Як подається проєкт ICM?

АКТИВНЕ ЛИСТУВАННЯ З ПАРТНЕРОМ І ФОРМУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ПИТАННЯ

1. Please share how the cooperation with Reutlingen 
University fits into your Institutions Int. Strategy and the 
added value of the cooperation from your perspective.

2. Responsible Persons for Incoming Exchange Students at DP. 
Explain the structure of the I.O., in particular services and 
infrastructure for int. exchange students
Which courses are offered in English in Engineering?

3. Please address indicators b) – e). d) and e) are especially important!
Please share with us the mechanism for recognition of credit mobility of
DP students at their home university as well as if and how teaching and
training mobility of academics is recognized.
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Проєкт подає європейський партнер!



4. Реалізація (incoming and 
outgoing; конкурси та процедура 
відбору; супровід процесу 
мобільності та визнання її 
результатів)
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СУПРОВІД ПРОЦЕСУ МОБІЛЬНОСТІ ТА ВИЗНАННЯ ЇЇ 
РЕЗУЛЬТАТІВ

• Допомога з оформленням документів та процедур, які запитує 

приймаючий університет, на етапі ДО і ПІСЛЯ підтвердження кандидатури;

• Допомога з процесом поданням на ВІЗУ;

• Супровід усіх процесів перед відбуттям на мобільність;

• Подання внутрішніх документів на мобільність (заява на мобільність, 

індивідуальний навчальний план, запрошення, підтвердження гранту, 

службова записка і наказ на мобільність);

• Координування погодженням предметів на етапі During the Mobility;

• Визнання результатів мобільності (Confirmation of Mobility Recognition, 

Додаток до диплому)
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Не бійтесь 

створювати 

НОВЕ! 
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Індивідуальний навчальний план
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КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
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КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

З чого все починається для студентів?
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https://www.facebook.com/projects.nmu.org.ua/

КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

https://www.facebook.com/projects.nmu.org.ua/
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КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
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КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
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КОНКУРСИ ТА ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

КРИТЕРІЇ НА СПІВБЕСІДІ

• Активність та відповідальність

• Висока фахова успішність (Диплом / Картка студента)

• Рівень знання англійської мови (B1-В2)

• Чітко визначені курси у Learning Agreement

• Мотиваційний лист

• Рекомендаційн листи (за потреби)

• CV 

Конкурси:

Жовтень – Листопад

Березень – Квітень

НОМІНУВАННЯ
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Короткострокова 

мобільність
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Короткострокова 

мобільність
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ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ НА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

КРИТЕРІЇ НА СПІВБЕСІДІ

• Активність та відповідальність

• Цікавий і відповідний курс лекцій

• Рівень знання англійської мови В2+

• CV 

НОМІНУВАННЯ
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Мобільність співробітників  ЗО

Чанкири Каратекін, Туреччина, 2020
Монтан Університет Леобену, 

Австрія, 2020



• Experience

• Dual and Joint Degrees

• Non-Formal Education
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Дисемінація
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Досвід з перших вуст!
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Виклики – не завада мобільності!
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Бажаємо всім багато успішних 

проєктів!



Співавтори:

Контакти:

Досвід підготовки та впровадження проєктів
ЕРАЗМУС+ НТУ «Дніпровська політехніка».

Мобільність

Dr. Kateryna Zhabchyk (Prychyna)

Head of the International Academic Mobility Office


