


Національний авіаційний університет

Інститут міжнародного співробітництва та освіти

Організація академічної 

мобільності 

за програмою ERASMUS+ в 

Национальному авіаційному

університеті



KEY ACTION 1 – Індивідуальна мобільність

Здобувачі вищої освіти/студенти

Навчання
від 2 місяців (чи 1 академічний період - семестр)

до 12 місяців

Період навчання за кордоном повинен бути частиною навчальної

програми студента, щоб здобути ступінь на будь-якому

навчальному циклі. Період навчання за кордоном може

включати також стажування.

Проходження практики

від 2 до 12 місяців

За даним типом мобільності студенту необхідно перебувати за

кордоном на підприємстві, в науково-дослідному інституті,

лабораторії, організації чи на будь-якому іншому відповідному

робочому місці. Стажування має бути невід'ємною частиною

навчальної програми студента.

Академічна мобільність здобувачів вище

освіти ступеня доктора філософії
Від 5 до 30 днів чи від 2 до 12 місяців

Короткострокове або довгострокове стажування.

Змішана мобільність/Blended mobility Змішана мобільність - це поєднання фізичної мобільності з

віртуальним компонентом, що сприяє спільному онлайн-обміну

та навчанню в команді. Будь-який студент також може взяти

участь у змішаній мобільності, беручи участь у змішаній

інтенсивній програмі.

Erasmus+ Programme Guide https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en стр. 38-67

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


KEY ACTION 1 – Індивідуальна мобільність

Співробітники (викладачі,

адміністративний персонал)

Викладання
від 5 днів до 2 місяців (8 годин  

викладання на)

Період викладання за кордоном дозволяє будь-якому викладачеві

вищого навчального закладу або співробітникам підприємств викладати

у вищому навчальному закладі-партнері за кордоном. Мобільність

персоналу для викладання може бути в будь-якій галузі навчання.

Стажування Період стажування за кордоном дозволяє будь-якому персоналу вищого

навчального закладу брати участь у навчальній діяльності за кордоном,

яка відповідає їхній повсякденній роботі у вищому навчальному закладі.

Змішана

мобільність/Blended 

mobility

Період мобільності персоналу за кордоном може поєднувати

викладацьку та навчальну діяльність.

Erasmus+ Programme Guide https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en стр. 38-67

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


KA107 Міжнародна академічна мобільність НАУ – як 
партнери

КРОК 1: Пошук

європейських партнерів

для проєктів з

міжнародної кредитної

мобільності

Подати проєктну заявку спільно з ЗВО-партнером на 

конкурс у 2022 р. !!!!

КРОК 2: Підготувати

проєктну заявку на 

наступний конкурс 

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/erasmusinternational-

2021.pdf



ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ МОБІЛЬНОСТІ В

НАУ

Оголошення 
про конкурс 

на сайті 
ІМСО 

Підготовка 
студентом 

пакету 
документів 
для участі в 

конкурсі

Проведення 
конкурсу та 
оголошення 
результатів

Підготовка 
пакету 

документів 
для 

мобільності

Відбуття 
закордон та 

навчання

Повернення 
до України 

та 
підготовка 
документів 

по прибуттю



Оголошення про конкурс



Перелік необхідних

документів для участі в конкурсі (для студентів)

Перелік необхідних документів є типовим

ПРОТЕ Є ВИПАДКИ КОЛИ ЗВО-ПАРТНЕР 
ПРОПИСУЄ ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 



Перелік необхідних

документів для участі в конкурсі (для студентів)

1. Ксерокопія закордонного паспорту (перша сторінка).

2. Мотиваційний лист з особистим підписом апліканта

англійською мовою (1 сторінка).

3. Витяг із заліково-екзаменаційної сесії за попередній навчальний

рік із вказаним середнім балом, завірений в навчальному відділі

інституту/факультету (деканаті).

4. Сертифікати про підтвердження знання іноземної мови (не

нижче рівня В1)

5.Документи, що підтверджують наукові здобутки, а також участь

у громадських та соціальних заходах.

6. Learning Agreement

7. Анкета-заявка

8. CV



Подання документів для участі у Конкурсі (в паперовому та

електронному вигляді)

Процес відбору учасників по програмі Erasmus+

для студентів НАУ

В паперовому вигляді документи подаються до ауд.

1.224

В електронному вигляді на e-mail:

marharyta.buhera@nau.edu.ua



Конкурс по відбору кандидатів на 

реалізацію права на академічну 

мобільність проводить Конкурсна 

комісія за результатами оцінювання 

поданих документів та персонального 

інтерв'ю аплікантів.



Критерії відбору кандидатів

Selection criteria Points

1. Foreign Language Proficiency

1.1 Certificate of Language Competence (B1) 7

1.2 Certificate of Language Competence (B2) 8

1.3 Certificate of Language Competence (С1) 9

1.4 Certificate of Language Competence (С2) 10

2. Learning Agreement 25

3. Motivation letter 5

4. Invitation Letter or Support Letter from the Partner Institution 10

5. Scientific Experience 5

6. CV 5

7. Interview 20

8. Academic excellence 20

If two candidates have the same number of points, the benefit is given to the student with Support letter from

Partner Institution. The second criteria is Language competence. The third is the interview results.



Після повернення до Університету

Після повернення до Університету студент надає

документ з переліком та результатами вивчення навчальних

дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему

оцінювання навчальних здобутків, завірений в установленому

порядку у ЗВО-партнері (TRANSCRIPT OF RECORDS).

Університет визнає

еквівалентними та 

перезараховує результати

навчання студента у закладі

вищої освіти-партнері.



ВАЖЛИВО!
можливості для студентів та 
викладачів НАУ на 2021-2023 рр. 



КРАЇНА Назва установи Термін дії Foreseeing programs

ГРЕЦІЯ Hellenic Mediterranean University (HMU) 2020-2022 Staff Mobility for Teaching: From NAU Engineering, Physics  1X7 days;To

NAU Engineering, Physics 1X7 days

ЕСТОНІЯ Tallinn University of Technology (TalTech) 2020-2023 Staff Mobility for Training:  From NAU 1x7 days  To NAU 1x7 days 

ІСПАНІЯ University of Cadiz 2020-2023 Student Mobility for Studies: from NAU 3x5 (sum=15 meses) To NAU 3x5 

(sum=15 meses)    Staff Mobility for Teaching: From NAU 2x5 (sum=10 días) 

To NAU 2x5 (sum=10 días)     Staff Mobility for Training:  From NAU 2x5 

(sum=10 días) To NAU 2x5 (sum=10 días)

МАКЕДОНІЯ International Balkan University (IBU)
2014-2021

чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ЛИТВА Vilnius Gediminas Technical University чекаємо на угоду та підтвердження кількості мобільностей

НІМЕЧЧИНА Saarland University 2020-2023 Staff Mobility for Teaching: From NAU 1x7 days     Staff Mobility for 

Training:  From NAU 1x7 days 

ПОЛЬША University of Ecology and Management in Warsaw 2020-2023 Student Mobility 1*5 months

ПОЛЬША The International University of Logistics and Transport 

in Wroclaw

2016-2021
чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ПОЛЬША The State School of Higher Education in Chelm 2019-2021 чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ПОЛЬЩА Lodz University of Technology 2019-2022 чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ПОЛЬЩА Katowice Business University 2020-2022 чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ПОЛЬЩА UTP University of Science and Technology 2019-2021 чекаємо на  підтвердження кількості мобільностей

ПОРТУГАЛІЯ INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR 2020-2023 Student Mobility for Studies: from NAU 6x6 months To NAU 2x6 months    

Staff Mobility for Teaching: From NAU 2x7 days To NAU 2x7 days    Staff 

Mobility for Training:  From NAU 2x7 days To NAU 2x7 days

"

ТУРЕЧЧИНА Gazi University
2014-2021

We kindly ask you to send one (1) student for  Erasmus KA107  Credit Mobility 

in the field of Engineering. 

ТУРЕЧЧИНА ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY 

2020-2021

According to the results of the Erasmus+ KA 107 program, only staff mobility 

would be carried out within the scope of the given quota and grant. We will 

provide detailed information about the applications in the near future.

ХОРВАТІЯ College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in 

Vukovar 2020-2022

Student Mobility for Studies: from NAU 2x5 months   Staff Mobility for 

Teaching: from NAU 2*7 days To NAU 1x7 days    Staff Mobility for Training:  

From NAU 2x7 days 

ХОРВАТІЯ University of Applied Sciences Velika Gorica 
2020-2022

Student Mobility for Studies: from NAU 2x5 months  to NAU 1*5 months  Staff 

Mobility for Teaching: from NAU 1*7 days 



ДЕ ЗНАЙТИ НЕОБХІДНУ 

ІНФОРМАЦІЮ?



Інститут міжнародного 

співробітництва, 

координатор програм 

мобільності в НАУ

Координатор з 

академічної мобільності 

на  кожному Факультеті

Система забезпечення реалізації механізмів

академічної мобільності в НАУ

Здобувачі вищої освіти в НАУ

Офіційний 
сайт НАУ, 

ІМСО , 
Facebook

Офіційний 
сайт 

Факультету, 
Facebook



http://imco.nau.edu.ua/

Національний

авіаційний університет

(http://nau.edu.ua)

https://nau.edu.ua/




АБО на сторінці у FACEBOOK 

Інституту міжнародного співробітництва та 

освіти

@NAUinternational

E-mail: 

marharyta.buhera@nau.edu.ua

Аудиторія 1.224

Маргарита Анатоліївна Бугера

Координатор з академічної 

мобільності в Національному 

авіаційному університеті


