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საერთაშორისო კრედიტ მობილობა
/გაცვლითი პროგრამები (ICM)

გზამკვლევი 29 – 51 გვ.



ევროპული უმაღლესი საგანმანთლებლო
დაწესებულება არის განაცხადის წარმდგენი
ადგილობრივ, ეროვნულ სააგენტოში

o 24 - 36 თვე მობილობის საწარმოებლად

oბიუჯეტი:

• საორგანიზაციო ხარჯები (350€)

• საცხოვრებელი ხარჯები

• მგზავრობა

o შიდა საუნივერსიტეტoო შეთანხმება 
(მობილობის/სტაჟირების რაოდენობა და 
პირობები თანხმდება უნივერსიტეტებს 
შორის)

oსასწავლო კონტრაქტი -
სტუდენტებისათვის

oმობილობის კონტრაქტი -
პერსონალისათვის

oსტაჟირების შესახებ შეთანხმება

(ICM) კრედიტ მობილობის მართვა

ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm

https://www.youtube.com/watch?v=PKL4HasUBQ4 – how to make an online application. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PKL4HasUBQ4


 მობილობას ყველა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

 მობილობას ყველა მიმართულებაზე;

 სტუდენტებისათვის: 3 დან 12 თვემდე;

 აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისათვის: 5 დღიდან 2 თვემდე

 სწავლებისა და ტრენინგისა შეთავსებისას სავალდებულო სასწავლო საათების
რაოდენობა მცირდება 4  საათამდე კვირაში.

(ICM) კრედიტ მობილობა/გაცვლითი
პროგრამები

გულისხმობს



პარტნიორი ქვეყნები

უსდ-ების პასუხისმგებლობა სტუდენტთა
გაგზავნის შემთხვევაში:

• კონკურსი

• კონსულტაციები

• ტესტირება

• შეფასება

• აღიარება და კრედიტების მინიჭება

მიღების შემთხვევაში:

• კონსულტაციები

• კურსების შეთავაზება

• მასალებით უზრუნველყოფა

• კრედიტების მინიჭება

პროგრამის ქვეყნები

უსდ-ების მოვალეობა სტუდენტთა მიღებისას:

• კანდიდატების შერჩევა

• მობილობის კოორკდინირება

• კურსების შეთავაზება

• კრედიტების მინიჭება

სტუდენტთა გაგზავნის შემთხვევაში: 
• კონკურსი
• კონსულტაციები

• კანდიდატების შეფასება/შერჩევა

• აღიარება და კრედიტების მინიჭება

(ICM) კრედიტ მობილობის მართვა



ჯგუფები ქვეყნები

1 ჯგუფი Denmark, Finland, Iceland, Ireland,, 
Luxembourg, Sweden, United 
Kingdom, Liechtenstein, Norway

G2 ჯგუფი Austria, Belgium, ,Germany, France, 
Italy, Greece, Spain, Cyprus, 
Netherlands, Malta, Portugal

G3 ჯგუფი Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 
,Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey

ყოველთვიური სტიპენდია
პროგრამის ქვეყნებში

მობილობისას

€ 900         € 850           €800

ყოველთვიური სტიპენდია
პარტნიორ ქვეყნებში

მობილობისას

€ 700

(ICM) კრედიტ მობილობა - სტიპენდია



მიმღები ქვეყანა Per Diem

DK, IE, NL, SE, UK 180€

BE, BG, CZ, EL, FR, IT, CY, LU, HU, AT, PL, 
RO, FI, IS, LI, NO, TR

160€

DE, ES, LV, MT, PO, SK, FYROM, EE, HR, 
LT, SI

140€

პარტნიორი ქვეყნები 180€

(ICM) კრედიტ მობილობა – პერსონალის დაფინანსება



მგზავრობის მარშრუტი (კმ) € / მონაწილე

10 - 99 20

100 - 499 180

500 - 1999 275

2000 - 2999 360

3000 - 3999 530

4000 - 7999 820

≥8000 1500

მგზავრობის ანაზღაურება Distance calculator

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

მგზავრობის ანაზღაურება

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm


 ახალი თანამშრომლობის პროექტები პარტნიორ
და პროგრამის ქვეყნებს შორის 2019 წელს
შეირჩევა

 განaცხადს პროგრამის ქვეყანა (Programme Country) 
წარადგენს საკუთარ ეროვნულ სააგენტოში

 კონტაქტების გააქტიურება და თანამშრომლობის

გაღრმავება კორკურში ჩართვის წინაპირობაა

გზამკვლევი ახალი საკონკურსო განაცხადებისათvის

https://drive.google.com/file/d/1ck2cbgefwnW2ts7U2vasYer2BvfsU8
_X/view

კრედიტ მობილობის განაცხადების მიღების

ბოლო ვადაა 2019 წლის 5 თებერვალი

სააპლიკაციო ფორმა გამოქვეყნდება მალე!!!

(ICM) პროექტში მონაწილეობა

https://drive.google.com/file/d/1ck2cbgefwnW2ts7U2vasYer2BvfsU8_X/view


ვამაყობთ შედეგებით

საქართველო კრედიტ მობილობის რაოდენობით
141 ქვეყანას შორის პირველ ათეულშია



მობილობის შედეგები



სტაჟირება (INTERNSHIPS)

 სტაიჟირების შესაძლებელობა

 ყველა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) გარდა 
ახალკურსდამთავრებულთათვის (newly graduated);

 ყველა მიმართულებაზე;

 ხანგძლიობა 2 დან - 12 თვემდე;

 ხარჯები  (ICM სქემა)

 მგზავრობა;

 ყოველთვიური სტიპენდია;

პარტნიორების  მოძიება/შერჩევა 
https://erasmusintern.org/ აღიარების საკითხი

მუშაობის უფლება (work permission) 
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NEXT STEPS

erasmusintern.org 
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როგორ მუშაობს სტაჟირების სქემა? 

 თუ სტაჟირება მიმდინარეობს სწავლის პერიოდის პარალელურად, მაშინ სრული 
მობილობის პერიოდი შეიძლება იყოს 3-12 თვემდე. (უსდ აკეთებს ერთობლივ 
განაცხადს);

 სტაჟირება შეიძლება იყოს სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვის;

 სტაჟირება შესაძლებელია საჯარო ან კერძო დაწესებულებაში (კომპანია, საჯარო 
სტრუქტურა, სავაჭრო პალატა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ან სასწავლო 
დაწესებულება);

 სასწავლო მობილობისა და სტაჟირების ერთმანეთით ჩანაცვლება შესაძლებელია 
შეთანხმებაში დამატებითი ცვლილებების შეტანის გარეშე; 

 არ არის სავალდებულო არაკადემიური პარტნოირი დაწესებულების დაფიქსირება 
სააპლიკაციო განაცხადში;



როგორ მუშაობს სტაჟირების სქემა? 

 არაკადემიური პარტნოირი დაწესებულების შეცვლა, გაუქმება ან დამატება ასევე არ 
საჭიროებს შეთანხმებაში დამატებითი ცვლილებების  შეტანას;

 სასწავლო მობილობისა და სტაჟირებისათვის გაიცემა ერთიდაიგივე სტიპენდია;

 საგრანტო ხელშეკრულებას ხელს აწერს ევროპულ უსდ, სადაც დაკონკრეტებულია 
მობილობის ხანგრძლივობა, გრანტის ოდენობა და სხვა უფლება-მოვალეობები;

 არააკადემიური პარტნიორი დაწესებულება არ აწერს ხელს ინსტიტუციურ 
ხელშეკრულებას;



სტაჟიორი

 დარეგისტრირებული უნდა იყოს მონაწილე პროგრამის ან პარტნიორი 
ქვეყნის უსდ-ში;

 მიიღებს Erasmus+ გრანტს მგზავრობისა და საცხოვრებელი 
ხარჯებისათვის;

 ხელს აწერს სასწავლო შეთანხმებას მონაწილე ორგანიზაციასთან, სადაც 
დეტალურადაა აღწერილი სტაჟირების პროგრამა  და შესაბამისი 
უფლება-მოვალეობები, აღიარების პროცედურა ყველა მონაწილე 
მხარისათვის
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სასწავლო ხელშეკრულებები

პროგრამის ქვეყნის სტაჟიორი პარტნიორო ქვეყნის სტაჟიორი 

Tripartite (if only SMP) Quadripartite (if combined) Quadripartite (always) 



Slide 18

2018 წლის სტატისტიკური მონაცემები

• 530 განაცხადი და 7,600 სამუშაო ადგილი

•მოთხოვნაა ორივე მიმართულებით სტაჟირებაზე (დაახლოებით
50/50)

•9 აპლიკაცია 7 პროგრამის ქვეყნიდან ,,digital skills’’-ში 55 
სტაჟიორზე შვეიცარიაში.
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'DIGITAL SKILLS' TRAINEESHIPS



DIGITAL SKILLS ACTIVITIES

• Considered as a “traineeship in digital skills” when one or more of the following activities
are practised by the trainee: 

• digital marketing (e.g. social media management, web analytics); 

• digital graphical, mechanical or architectural design; 

• development of apps, software, scripts, or websites; 

• installation, maintenance and management of IT systems and networks; 

• cybersecurity; 

• data analytics, mining and visualisation; 

• programming and training of robots and artificial intelligence applications.



https://drive.google.com/file/d/1ck2cbgefwnW2ts7U2vasYer2BvfsU8_X/view
http://erasmusplus.org.ge/files/publications/international-credit-mobility-handbook_en.pdf
http://erasmusplus.org.ge/files/publications/one_pager_icm_traineeships-april2018.pdf

დამატებითი ინფორმაცია

E+ Programme Guide ICM Handbook Traineeship 1-pager

http://erasmusplus.org.ge/files/publications/international-credit-mobility-handbook_en.pdf
http://erasmusplus.org.ge/files/publications/international-credit-mobility-handbook_en.pdf
http://erasmusplus.org.ge/files/publications/one_pager_icm_traineeships-april2018.pdf


erasmus.georgia@gmail.com

მადლობა ყურადღებისათვის !

mailto:lortkipanidzetata@gmail.com

