
Erasmus Mundus-Проект - ELECTRA  

Підвищення якості освіти країн Регіону 

Східного Сусідства шляхом екологічних 

технологій та дослідницької діяльності 

Мета та цілі 

Проект Erasmus Mundus ELECTRA було започатковано задля 

зміцнення співпраці між ВНЗ Європейського Союзу та ВНЗ сусідніх 

країн Східної Європи шляхом проведення науково-дослідної та 

освітньої діяльності з контролю стану навколишнього середовища,  

у галузях енергетики та сталого розвитку довкілля. 

Метою проекту Erasmus Mundus ELECTRA є обміни студентами, 

викладачами, науковцями та співробітниками між ВНЗ-

партнерами. 

ELECTRA пропонує можливість навчання, наукового та 

професійного стажування в рамках проектів з  

- вивчення навколишнього середовища,  

- енергетики,  

- раціонального використання природніх ресурсів,  

- інформаційного менеджменту, тощо.  

Завданням проекту ELECTRA є: 

1. Створення мережі університетів «ЄС - Регіон Східного Сусідства» 

для співпраці з актуальних потреб регіону.  

2. Підготовка більш ніж 120 фахових науковців та співробітників. 

3. Покращення системи навчання та підготовки фахівців серед 

вразливих груп населення та студентів і молодих науковців з 

особливим соціальним становищем. 

4.  Надання можливості викладати та навчатися в університетах-

партнерах в країнах ЄС по таким ключовим трьом напрямках: 

енергетика, навколишнє середовище та автономні джерела 

енергії. 

5. Обмін знаннями, досвідом та винаходами «ноу-хау» між 

університетами-партнерами країн Європейського Союзу та 

університетами-партнерами країн Регіон Східного Сусідства задля 

покращення спільних сфер співробітництва у вищій освіті.  
 

 



ВНЗ Країна WEB-ресурс 

Координатор   

Ольденбурзький університет імені Карла 

фон Осецького 

Німеччина http://www.uni-oldenburg.de 

Співкоординатор 

Державний університет імені Іллі Чачвадзе 

Грузія http://www.iliauni.edu.ge/index

.php?lang_id=ENG 

Університети-партнери ЄС 

Університет хімічних технологій та 

металургії, м. Софія 

Болгарія http://www.uctm.edu/index_en.

html 

Університет Оулу Фінляндія http://www.oulu.fi/ 

Університет м. Лімерік Ірландія http://www.ul.ie/ 

Політехнічний університет Туріну Італія http://www.polito.it/ 

Ягеллонський університет Польща http://www.uj.edu.pl/en_GB/ 

Університет Мінью в Бразі Португалія http://www.uminho.pt/ 

Політехнічний університет м. Валенсія Іспанія http://www.upv.es/index-

en.html 

Університети-партнери 

Цільова група та вид мобільності 

Вид мобільності Тривалість гранту 

Цільова група 1 

Бакалаври Від 1 семестру до 10 місяців (max) 

Магістри Від 1 семестру до 24 місяців (max) 

Аспіранти Від 6 місяців до 36 місяців 

Докторанти Від 6 місяців до 10 місяців 

Співробітники 1 місяць 
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Основною метою консорціуму ERASMUS MUNDUS ELECTRA є створення 

провідних міждисциплінарних дослідних центрів задля встановлення сталих 

зв'язків між всіма університетами-учасниками з проблем екології, 

враховуючи  її соціальні та економічні чинники. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВОК: 

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайті www.electra-

project.eu в он-лайн режимі. Для подачі заявки необхідно зібрати такі 

документи: 

1. Засвідчена копія диплому та додатку до диплому або витягу з залікової 

книжки (переклад документів на англійську мову є обов'язковим) 

2. Мотиваційний лист 

3.  Навчальний план із зазначенням ECTS, завірений в університеті, що 

направляє (learning agreement) 

4. Мовний сертифікат, що підтверджує знання мови (документ видається 

університетом, що направляє, і є достатнім для студентів по обміну).  Для 

студентів – здобувачів ступеню слід подавати сертифікат про складання тесту 

міжнародного зразка - TOEFL чи IELTS. 

5.  CV (у форматі Europass) 

6.  Рекомендаційний лист(и) 

7.  План дослідження (для аспірантів та докторантів)  

8. Лист-запрошення від університету, що приймає (для аспірантів, 

докторантів та співробітників)  

9.  Навчальний/дослідницький/робочий план (для співробітників) 

10. Документи, що засвідчують Ваш особливий статус чи соціо-економічне 

становище у суспільстві (за наявності). 

 

• Зверніть увагу:  

1. Всі документи подаються англійською мовою; 

2. Переклад виконується самими студентами чи в бюро перекладів; 

3. Відділ міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка лише 

засвідчує відповідність перекладів оригіналам.  



 

Терміни подачі заявок на 
участь у консорціумі 
 
18 січня 
2013 -  

4 березня 
2013 

 

 

Контакти: 

University of Oldenburg  

 

 

 

Centre of Environment and 

Sustainability Research  

 

Ammerländer Heerstraße 

114 - 118 Postfach 2503 D-

26129 Oldenburg 

 

Tel. +49 (0)441 798-4797,  

Fax +49 (0)441 978-4379  
 

Web: 

http//: www.electra-

project.eu  
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Контактна інформація: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Відділ міжнародного співробітництва 

вул. Володимирська, 60, кімната 267 

Тел.: (044) 239-31-50 

Факс: (044) 239-31-00 

Веб-сторінка: www.umz.univ.kiev.ua 

E-mail: umz@univ.kiev.ua  

 

Контактні особи: 

Світлана Віталіївна Білоус 

 

Василь Костянтинович Назарков 
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