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JMD
სტრუქტურა

Erasmus Mundus ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები
- ევროპის რამდენიმე უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად შემუშავებული და
განხორციელებული სამაგისტრო პროგრამებია, რომლებსაც აფინანსებს
ევროკავშირი

• პროგრამა ითვალისწინებს სწავლას კონსორციუმში შემავალ სულ მცირე 2
უმაღლეს სასწავლებელში (მხოლოდ პროგრამის ქვეყნების მაშტაბით)

• ხანგრძლივობა 12, 18 ან 24 თვე (60, 90 ან 120 ECTS კრედიტიანი პროგრამა)

• ერთობლივი ან ორმაგი/მრავლობითი დიპლომი (Joint Degree or Double/Multiple
Degree)

• სტიპენდიით უზრუნველყოფა



პროგრამაში მონაწილეობა

• სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციები პარტნიორი და პროგრამის
ქვეყნებისადან

• უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულებები

• არა აკადემიური პარტნიორები (საწარმოები, არასამთავრობო
ორგანიზაციები, არაკომერციული ორგანიზაციები)



სტუქტურა

 კონსორციუმი შედგება პროგრამის ქვეყნების მინიმუმ 3 უსდ-სგან

 შესაძლებელია პარტნიორი ქვეყნების უსდ-ების სრულფასოვან პარტნიორად ჩართვა

 ფინანსდება სტუდენტთა 4-ჯერადი მიღება (ხანგძლივობა 6 წლამდე) 

 გათვალისწინებულია სტუდენტთა სტიპენდიები 1000 ევროს ოდენობით

 თანხები უსდ-ებისათვის პროგრამის უზრუნველსაყოფად

კონსორციუმი



 JMD პროგრამებზე განაცხადების

მიღება წარმოებს ყოველწლიურად

 კონსორციუმის სახელით

განაცხადის შეტანა შეუძლია უსდ-ს

პროგრამის ქვეყნიდან

 ვადები: 2019w. – 14  თებერვალი
12:00 (ბრიუსელის დრო)

პროგრამაში მონაწილეობა უმაღლესებისათვის



ქართული უნივერსიტეტები
ჩართულობა JMD პროგრამებში

ექვსი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint 
Master Degree ექვს პროგრამაში:

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, 
Russian and Eurasian Studies)

 შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი 
(ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Film directing)

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას 
სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: 
Vaclav Havel Joint Master Programme)

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA 
(ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)

 კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Tourism Development and Culture)

 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ( ასოცირებული პარტნიორი International 
Master on Wine Tourism Innovation)



პროგრამების ჩამონათვალი ყოველწლიურად განახლებადია 2018
წელს გამოცხადებულია მიღება 107 პროგრამაზე

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

აპლიკანტის ძირითადი მოთხოვნები:

 ბაკალავრის ხარისხი

 მაღალი GPA

 უცხო ენის ფლობის სერტიფიკატი

 სამოტივაციო და სარეკომენდაციო წერილები

 სპეციფიურ კრიტერიუმებთან შესაბამისობა პროგრამის მოთხოვნების
შესაბამისად

პროგრამაში მონაწილეობა სტუდენტებისათვის

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების 
შედეგები
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მადლობა ყურადღებისათვის !
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