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ПРОГРАМА Erasmus Mundus
Erasmus Mundus – освітня програма ЄС, спрямована на
активізацію міжнародного співробітництва та підвищення
мобільності серед студентів, викладачів, науковців
європейських університетів та вищих навчальних закладів
третіх країнах на всіх континентах.
Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а
європейські університети – на осередки знань і центри
інновацій, програма Erasmus Mundus також ставить за мету
сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію
міжкультурного діалогу.

ПРОЕКТ
Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities - EMBER
Розширення освітніх Можливостей ERASMUS MUNDUS

Склад консорціуму

EMBER
 Проект схвалений Європейською комісією 10
липня 2013 року
 Координатор: Університет Севільї
 Співкоординатор: Тбіліський державний
університет імені Іване Джавахішвілі
 Партнерство:
-3-ті країни: 11 ВНЗ
-ЄС: 9 ВНЗ
-асоційовані партнери: 4 організації

сайт: ember.us.es

EMBER партнери
• Тбіліський державний університет

• Університет Севільї, Іспанія
• Талліннський технологічний
університет, Естонія
• Університет імені Фрідріха
Шиллера в Єні, Німеччина
• Університет Венеції, Італія
• Університет Салерно, Італія
• Вільнюський університет, Литва
• Університет в Лодзі, Польща
• Лінкопінг університет, Швеція
• Мальмо університет, Швеція

імені Іване Джавахішвілі, Грузія
• Університет Кутаїсі, Грузія
• Університет Зугдіді, Грузія
• Вірменський національний аграрний
університет, Вірменія
• Єреванський державний університет,
Вірменія
• Хазар Університет, Азербайджан
• Азербайджанський університет
іноземних мов, Азербайджан
• Брестський державний університет,
Білорусь
• Комратський державний
університет, Молдова
• Донецький держаний університет
управління, Україна
• Львівська комерційна академія,
Україна

 Тривалість
15/07/2013-14/06/2017
 Бюджет
Euro 3,090,150
 Кількість партнерів
20 університетів,
4 асоційованих
 Обсяги мобільності
173
 Кількість груп
3

 Цільові країни
 Вірменія
 Азербайджан
 Білорусь
 Грузія
 Молдова
 Україна
 Типи мобільності
 Бакалавр (34.1%)
 Maгістр (22.5%)
 PhD (15%)
 Post-Doc (8.8%)
 Персонал (19.6%)
 Цільові групи
1
2
3

Цільові групи
Цільова група 1: представники 3-іх та ЄС країн, які зареєстровані в одному з
ВНЗ-партнері

Цільова група 2: громадяни 3-іх і ЄС країн:
 зареєстровані/працюючі у ВНЗ, який не включено до партнерства
 отримали університетський ступінь або його еквівалент від закладів:
- 3-іх країн за географічним параметром
- ВНЗ будь-якої європейської країни
Цільова група 3: громадяни 3-іх країн у вразливих ситуаціях:
 біженці
 постраждалі від будь-якого виду дискримінації
 корінне населення, ВПЛ (внутрішньо переміщені особи)

3-і країни, що належать до
сегменту
країна

бакалавр магістр аспірант кандидат персонал
наук

разом

Вірменія

10

7

3

2

6

28

Азербайджан

10

7

5

2

8

32

Грузія

16

10

6

4

8

44

Україна

4

4

3

2

3

16

Молдова

5

4

2

1

2

14

Білорусь

5

3

2

2

2

14

Разом

50

35

21

13

29

148

Контакти:
Координатор: ema2ember@us.es
Співкоординатор: erasmus@tsu.ge
Координатор ЛКА: tshtanko@lmail.com
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• Мета проекту - сприяння модернізації вищої освіти з розвитку
управлінського потенціалу ВНЗ країн-партнерів і початку тривалого
діалогу про реформи між відповідними зацікавленими групами
• Консорціум проекту La MANCHE складається з 29 установ – 23 ВНЗ з
регіону Східного добросусідства, п’ять ВНЗ з Європи та одна комерційна
компанія з Великої Британії.
• Консорціум представляє десять країн: п’ять країн-партнерів з регіону
Східного добросусідства – Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та
Україна, та п’ять країн Європи – Болгарія, Франція, Греція, Португалія та
Велика Британія.
• Дата початку проекту: 15 жовтня 2012 р.
• Дата завершення проекту: 14 жовтня 2015 р.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
• на інституціональному рівні (для ВНЗ України):
- самооцінка і проведення зовнішнього аналізу лідерських та
управлінських навичок і моделей ВНЗ країн-партнерів;
- діяльність із створення потенціалу, включаючи розробку навчальних
програм і методичних матеріалів з питань управління та здійснення змін.
• на національному рівні:
- налагодження контактів для подальшого обміну досвідом між
викладачами та підтримка студентських ініціатив;
- адаптація позитивного іноземного досвіду управління ВНЗ у практичній
діяльності.
• на міжнародному рівні:
- вивчення прикладів модернізації та їх впливу на ВНЗ країн-партнерів.

Проект "Протидія корупції"
• Проектом керує
Міжнародна незалежна, неурядова організація,
зареєстрована у Великобританії Іntegrity action.
• Основна мета – впровадження ідеології протидії корупції, відкритості
та публічності органів державної влади для сприяння стійкому і
справедливому світовому розвитку.
• Іntegrity action пропонує
- пройти безплатне підвищення кваліфікації на семінарах для
викладачів ВНЗ для запровадження у навчальний процес навчальних
модулів з протидії корупції, які будуть проводитись в Україні та за
кордоном;
- отримати ключ доступу до електронної бази ТІРІ;
- партнерство з ВНЗ з метою розробки нових навчальних курсів з
протидії корупції;
- розширити можливості педагогів з питань розробки навчальних
програм семінарів, навчання творчого, інтерактивного та
експериментального методів викладання;
- світового класу цілісні курси для спеціалістів та викладачів.

Участь у науково-практичних тренінгах у Португалії
(Політехнічний університет Браганси)
З 22 по 25 жовтня 2013 делегація академії взяла учать у роботі 3-го
засідання учасників проекту ЛаМанш.
Порядок денний зустрічі - ключові виступи на тему лідерства та
управління змінами у вищій освіти, пленарні сесії, робочі групи,
дискусії та обговорення.
Знайомство з досвідом створення навчальними закладами нових
структур, практичними засадами стратегічного планування у
навчальних закладах, планами модернізації європейської системи
вищої освіти, практичними аспектами розвитку ефективних
навичок комунікації.

Дякуємо за увагу!
• Координатор європейських освітніх проектів у Львівській
комерційній академії - начальник відділу міжнародних зв'язків і
стратегічного розвитку Штанько Тетяна Михайлівна

• Сайт відділу: www.dir.lac.lviv.ua
• E-mail: tshtanko@gmail.com

