
 
 

რა უნდა ვიცოდეთ ერაზმუსის სამაგისტრო პროგრამების შესახებ? 
 

 

 

ტერმინოლოგია: 
 Erasmus Mundus Master Courses 

 Erasmus Mundus Master Programmes 

 Erasmus Mundus Joint Master Degrees  

 Degree Mobility1 

ყველა ეს დასახელება რეალურად ასახავს ევროკავშირის ერთ საგრანტო პროგრამას, რომლის 

მიზანია, ხელი შეუწყოს ევროპის რამდენიმე უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული მაღალი 

ხარისხის სამაგისტრო პროგრამების ერთობლივ განხორციელებას.  

საგრანტო პროგრამა 2014 წლამდე Erasmus Mundus Action 1 პროექტის ნაწილი იყო. ამჟამად ეს 

პროგრამა ხორციელდება Erasmus+ ფარგლებში. 

წინამდებარე ინფორმაცია არ ეხება Erasmus Mundus Action 2 მილევად რეჟიმში მოქმედ 

სამაგისტრო პროგრამებს. 

 

პროგრამის არსი: 
ევროკავშირი Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში აფინანსებს ევროპის სულ მცირე სამი ქვეყნის 

უნივერსიტეტების მიერ შემუშავებულ სამაგისტრო პროგრამებს. კერძოდ, საგრანტო თანხა 

ფარავს ამ პროგრამების განხორციელების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და სტუდენტთა 

სტიპენდიებს. პროგრამის მომზადებასა და განხორცილებაში შესაძლოა მონაწილეობა მიიღოს 

ასევე არაევროპულმა ქვეყნის უნივერსიტეტმაც. ევროპული უნივერსიტეტები წარადგენენ მათ 

მიერ მომზადებულ სამაგისტრო პროგრამებს ერაზმუსის კონკურსზე და 

გამარჯვების/დაფინანსების შემთხვევაში აცხადებენ სტუდენტების მიღებას გვიან შემოდგომაზე 

(კონკურსის ვადები განსხვავებულია პროგრამების მიხედვით და მათ ვებგვერდებზე 
ქვეყნდება). ანუ სტუდენტს, რომელსაც სურს ერაზმუსის სამაგისტრო პროგრამაში 

მონაწილეობა, შეუძლია პროგრამის არჩევა მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული 

ჩამონათვალიდან.  

 

მიმდინარე სამაგისტრო პროგრამების სია:  

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

2015 წელს შერჩეული სამაგისტრო პროგრამების სია: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_2015_emjmd_selected_for_funding_2015.07.28_ats.pdf 

 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილე სულ მცირე ორ 

ევროპულ უნივერსიტეტში (ევროპის შიგნით მგზავრობის ხარჯებს პროგრამა ანაზღაურებს).  

სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა შეიძლება იყოს 120, 90 ან 60 ECTS კრედიტი, შესაბამისად 

სწავლის ხანგრძლივობა შეიძლება მერყეობდეს ერთ და ორ წელს შორის. 

                                                           
1 მოიცავს ასევე ერთობლივ სადოქტორო პროგრამებს 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_2015_emjmd_selected_for_funding_2015.07.28_ats.pdf


სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ან ერთობლივი (Joint Degree), ან 

მრავლობითი (Multiple Degree) აკადემიური ხარისხი. საზღვარგარეთ მიღებული აკადემიური 

ხარისხების აღიარების პროცესს საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი (www.eqe.ge) ახორციელებს. 

 

კონკურსში მონაწილეობის წესები: 
ერთ აპლიკანტს ერთდროულად შეუძლია განაცხადის გაგზავნა მაქსიმუმ სამ პროგრამაზე. 

აპლიკანტი განაცხადს აგზავნის პირდაპირ პროგრამის მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტში. 

წინასწარ უნდა დაადგინოთ ყველა დეტალი სწორედ მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტთან, 

რამდენადაც კონკურსის წესები შეიძლება პროგრამების  მიხედვით განსხვავებული იყოს.  

 

დაშვების პირობები: 
ერაზმუსის სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღება იმ პირთა სააპლიკაციო განცხადება, რომლებსაც 

უკვე მოპოვებული აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. ზოგი 

პროგრამა უშვებს გამონაკლისს და ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის 

სტუდენტებისგანაც იღებს განაცხადს. თუ თქვენ უკვე გქონდათ მაგისტრატურის საფეხურზე 

მიღებული ერაზმუსის სტიპენდია, ან ევროკავშირის სხვა სახის დაფინანსება, ამ პროგრამაზე არ 

დაიშვებით. 

 

ინფორმაცია საბუთების შესახებ: 
 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 

 უკვე გავლილი საგნების ჩამონათვალი კრედიტებისა და შეფასების მითითებით (გაიცემა 

უნივერსიტეტის მიერ)- optional 

 რიგ შემთხვევებში დამატებით ითხოვენ სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ს  

 სახელოვნებო მიმართულების პროგრამებზე ითხოვენ შემოქმედებით პროექტს 

 

ინფორმაცია დაფინანსების შესახებ: 
კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში სტუდენტი იღებს სტიპენდიას, რომელიც მოიცავს ვიზის, 

დაზღვევის, მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს. სწავლის საფასურს ფარავს ერაზმუსის 

პროგრამა. 

 

 

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

