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ერთობლივი სამაგისტრო 
პროგრამები



სასტიპენდიო პროგრამები

 გაცვლითი პროგრამები - Credit Mobility

 სამაგისტრო პროგრამები - Degree Mobility

 სადოქტორო პროგრამები - Degree Mobility



ტერმინოლოგია & ძირითადი 
პრინციპები

Erasmus Mundus Master Courses (EMMC)

Erasmus Mundus Master Programmes

Erasmus Mundus Joint Master Degrees (JMD)

Degree Mobility

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

აუცილებელი პირობა -
პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიანტი სწავლობს სულ მცირე ორ ევროპულ 
უნივერსიტეტში



სამაგისტრო პროგრამები

 60, 90 ან 120 ECTS (შესაბამისად 1 - 1,5 - 2 წელი)

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

 აკადემიური ხარისხის აღიარება გარანტირებულია (www.eqe.ge) 

2018 წელს გამოცხადებულია მიღება 107 სამაგისტრო პროგრამაზე:

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

http://www.eqe.ge/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en


EMJMD CATALOGUE



სამაგისტრო პროგრამები

თითოეულ პროგრამის აკრონიმზე დაჭერით 
გადადიხართ მათ ინდივიდუალურ გვერდეზე

ვებგვერდზე მოცემულია სრული ინფორმაცია 
პროგრამის შესახებ, მიღების წესები, ვადები და ა.შ.

ზოგ პროგრამას აქვს მკაფიოდ განსაზღვრული 
მობილობის სქემა, ზოგს - არჩევითი

ზოგ პროგრამას არ აქვს მითითებული ვებ გვერდი 
ჯერ.



მაგალითები

 EMCL+

http://emcl.eu

 DCLead

http://dclead.eu/

 4 Cities

 http://www.4cities.eu/

http://emcl.eu/
http://dclead.eu/
http://www.4cities.eu/


დაშვების პირობები

• ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

• ბაკალავრიატის ბოლო კურსის სტუდენტი (მხოლოდ
ზოგ პროგრამაზე)

N.B. თუ უკვე გქონდათ მაგისტრატურის საფეხურზე
მიღებული ერაზმუსის სტიპენდია ან ევროკავშირის სხვა
სახის დაფინანსება, ამ პროგრამაზე დაიშვებით იგივე
ფინანსური პირობებით (შეზღუდვა მოხსნილია)!

N.B. თუ უკვე გქონდათ ერაზმუსის სტიპენდია
ბაკალავრიატში, ეს პრობლემა არაა - კონკურსზე
დაიშვებით!



კონკურსში მონაწილეობის
წესები

ერთ აპლიკანტს ერთდროულად შეუძლია 
განაცხადის გაგზავნა მაქსიმუმ 3 პროგრამაზე 

აპლიკანტი განაცხადს აგზავნის პირდაპირ 
პროგრამის მაკოორდინირებელ 
უნივერსიტეტში (online რეჟიმში) 

N.B. კონკურსის წესები შეიძლება განსხვავდებოდეს!



საბუთები და ძირითადი 
მოთხოვნები

• CV (გირჩევთ გამოიყენოთ Europass ფორმატი)

• უკვე მიღებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი საბუთი ან
ცნობა სტუდენტობის შესახებ - გააჩნია პროგრამის მოთხოვნებს

• ენის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატი, სულ მცირე B2
დონის - მაგრამ რეალურად კონკურენციის გათვალისწინებით C1

• სამოტივაციო წერილი

• სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი

• GPA

N.B. კონკურსის წესები შეიძლება განსხვავდებოდეს !

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


დაფინანსება

 სტიპენდია 1000 ევრო თვეში

 მგზავრობის ხარჯები საქართველოდან ევროპაში

 მგზავრობის ხარჯები ევროპის უნივერსიტეტებს 
შორის

 დაზღვევა

 ე.წ. Installment costs (დაფუძნების ხარჯები -
ერთჯერადი) – 1000 ევრო



დამატებითი ინფორმაცია

მიუხედავად საერთო მახასიათებლებისა, ყველა
პროგრამას აქვს ინდივიდუალური მოთხოვნები -
აუცილებლად გადაამოწმეთ დეტალები პროგრამის
ვებგვერდზე. დამატებით მიმართეთ პროგრამის
საკონტაქტო პირს

აპლიკანტების მიღება პროგრამაზე ცხადდება
ორჯერ - ერთხელ სტიპენდიის მაძიებელთათვის
(Scholarship seekers) და ერთხელ მათთვის, ვისაც
სტიპენდია არ სჭირდება. Deadlines არის
განსხვავებული და ეს არ უნდა აგერიოთ



 იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა შეგექმნათ 
კოორდინატორთან ან ვებ გვერდთან წვდომაზე 
შეგიძლიათ მიმართოთ :

 EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu



JMD საქართველოში 2015/2018

Georgia Main list Total

2015 6 (+2) 137

2016 15 238

2017 26 231

2018 21 297



დიდი მადლობა!


