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თანამშრომლობა უმაღლესი
განათლების სფეროში

 ინსტიტუციური თანამშრომლობის
პროექტები (ყოფილი TEMPUS)

 Jean Monnet პროგრამა

აკადემიური მობილობა

 საერთშორისო კრედიტ
მობილობა/გაცვლითი პროგრამები

 მობილობ აკადემიური ხარისხის
მიღების მიზნით (Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees)

ინსტიტუციური თანამშრომლობა



პროგრამის ქვეყნები

ევროკვშირის წევრი ქვეყნები:

 avstria, belgia, bulgareTi, xorvatia, kviprosi, CexeTi, dania, estoneTi, fineTi, safrangeTi,

germania, saberZneTi, ungreTi, irlandia, italia, latvia, litva, luqsemburgi, malta,

niderlandebi, poloneTi, portugalia, rumineTi, slovakeTi, slovenia, espaneTi, SvedeTi,

gaerTianebuli samefo

სხვა პროგრამის ქვეყნები:

 islandia, lixtenSteini, norvegia, yofili iugoslaviis respublika makedonia, TurqeTi

ინსტიტუციური თანამშრომლობა



ინსტიტუციური თანამშრომლობა

პარტნიორი ქვეყნები

kandidati qveynebi, aRmosavleT samezoblo, ruseTi, potenciuri kandidati qveynebi, laTinuri
amerika, azia, afrika, karibisa da wynari okeanis qveynebi



2017

საერთაშორისო კრედიტ მობილობა
/გაცვლითი პროგრამები (ICM)

გზამკვლევი 35 – 52 გვ



evropuli umaRlesi saganmanaTleblo dawesebuleba aris ganacxadis
warmdgeni adgilobriv erovnul saagentoSi

o 16 - 24 Tve mobilobis sawarmoeblad

o biujeti: 
• saorganizacio xarjebi

• sacxovrebeli xarjebi

• mgzavroba

o Sida sauniversiteto SeTanxmeba (mobilobis raodenoba da 
pirobebi Tanxmdeba mobilobis

o saswavlo kontraqti - studentebisTvis

o mobilobis kontraqti- personalisTvis

(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


 mobilobas yvela safexurze (sabakalavro, samagistro, sadoqtoro) 

 mobilobas yvela mimarTulebaze

 studentebisTvis: 3 dan 12 Tvemde

 akademiuri/administraciuli personalisTvis: 5 dRidan 2 Tvemde

(ICM) კრედიტ მობილობა/გაცვლითი
პროგრამები

gulisxmobs



partniori qveynebis usd-ebis pasuxismgebloba studentebis gagzavnis
SemTxvevaSi:

• konkursi

• konsultaciebi

• testireba

• Sefaseba

• aRiareba da kreditebis miniWeba

miRebis SemTxvevaSi:

• konsultaciebi

• kursebis SeTavazeba

• masalebiT uzrunvelyofa

• kreditebis miniWeba

programis qveynebis usd-ebis movaleobebi studentTa miRebisas:

• kandidatebis SerCeva

• mobilobis koordinireba

• kursebis SeTavazeba

• kreditebis miniWeba

studentTa gagzavnis SemTxvevaSi:

• konkursi

• konsultaciebi

• kandidatebis Sefaseba/SerCeva

• aRiarebis xelSewyoba/kreditebis miniWeba

(ICM) კრედიტ მობილობის მართვა



jgufebi qveynebi

1 jgufi DK, IE, FR, IT, AT, FI, SE, 
UK, LI, NO

G2 jgufi BE, CZ, DE, EL, ES, HR, 
CY, LU, NL, PO, SI, IS, TR

G3 jgufi BG, EE, LV, LT, HU, MT,  
PL, RO, SK, FYROM

ყოველTviuri stipendia programis qveynebSi
mobilobisas

€ 750         € 800           € 850

ყოველTviuri stipendia
partnior qveynebSi mobilobisas

€ 650

(ICM) კრედიტ მობილობა - სტიპენდია



mimRebi qveyana Per Diem

DK, IE, NL, SE, UK 160

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

140

DE, ES, LV, MT, PO, SK, FYROM 120

EE, HR, LT, SI 100

partniori qveynebi 160

(ICM) კრედიტ მობილობა – პერსონალის დაფინანსება



mgzavrobis marSruti (km) € / monawile

100 - 499 180

500 - 1999 275

2000 - 2999 360

3000 - 3999 530

4000 - 7999 820

≥8000 1100

mgzavrobis anazRaureba 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


 axali TanamSromlobis proeqtebi partnior da programis qveynebs
Soris 2017 wels SeirCeva

 ganacxads waradgens programis qveyana sakuTar erovnul
saagentoSi

 kontaqtebis gaaqtiureba da TanamSromlobis gaRrmaveba
konkursSi Cabmis winapirobaa

gzamkvlevi axali sakonkurso ganacxadebisTvis

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmu
s-plus-programme-guide_en.pdf

kredit mobilobis ganacxadebis miRebis bolo vadaa 2017w. 2 

Tebervali

ixileT eqspertTa gzamkvlevi

ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/documents/expert-

guide_en.pdf

saaplikacio forma

ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/form/mobility-programme-

partner-countries_en.pdf

(ICM) პროექტში მონაწილეობა

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/mobility-programme-partner-countries_en.pdf


monawileoba mobiloba evropis
mimarTulebiT

mobiloba evropidan jamSi

2015 697 191 888

2016 942 530 1472

ვამაყობთ შედეგებით

saqarTvelo kredit mobilobis raodenobiT

127 qveyanas Soris pirvel xuTeulSia



JOINT MASTER DEGREES

2017

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები

გზამკვლევი 109 – 116 გვ.



JMD
სტრუქტურა

Erasmus Mundus ერთობლივი სამაგისტროპროგრამები
- 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



 evropuli umaRlesi saganmanaTleblo sistemis mimzidvelobis gazrda

 xarisxis, inovaciisa da internacionalizaciis xelSewyoba

 ganaTlebis mimarTulebiT evrokavSiris aqtivobebis mxardaWera

 studentTa kompetenciebisa da unarebis gazrda samuSao bazris moTxovnebis Sesabamisad

JMD მიზნები



 biujeti daaxloebiT 1 miliardi evro

 350 SerCeuli erToblivi samagistro programa 2014-2020ww

 7 wlis manZilze saSualod 30,000 SerCeuli studenti da personali (75% 
partniori qveynebidan)

ბიუჯეტი და შედეგები 2014-2020



პროგრამაში მონაწილეობა

• saxelmwifo an kerZo organizaciebi partniori da programis qveynebidan

• umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi

• ara akademiuri partniorebi (sawarmoebi, arasamTavrobo organizaciebi, 
arakomerciuli organizaciebi)

• konsorciumis saxeliT programaze ganacxadis Semtani (aplikanti) aris programis qveynis umaRlesi saswavlebeli

• qarTuli usd-ebi 3 erTobliv samagistro programaSi asocirebul partniorad CaerTvnen



struqtura

 konsorciumi Sedgeba programis qveynebis minimum 3 umaRlesi
saswavleblisgan

 SesaZlebelia partniori qveynebis umaRlesebis srulfasovan partniorad
monawileoba

 finansdeba studentTa 3 jeradi miReba (xangrZlivoba daaxl. 4-5 w) 

 gaTvaliswinebulia studentTa stipendiebi

 Tanxebi programis uzrunvelsayofad

misaRebi studentebis raodenoba TiTo miRebaze

 daaxloebiT 15 studenti

 maqsimum 4 damatebiTi studenti prioritetuli regionebidan
(dasabuTebis SemTxvevaSi)

 minimum 4 mowveuli leqtori/mkvlevari

კონსორციუმი



programebis CamonaTvali yovelwliurad ganaxlebadia

2016 wels daemata 27 axali programa

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

 programaze monawileobisaTvis saWiroa:

 individualuri aplikacia

 konkretul kriteriumebTan Sesabamisoba

 bakalavris xarisxi

 maღali GPA

 ucxoenis codnis damadasturebeli serTifikati

 samotivacio da sarekomendacio werilebi

2015-2016 დაფინანსებულ სტუდენტთა სტატისტიკა

saqarTvelo ZiriTadi sia rezervi ar arCeuli jamSi

2015 6 (+2) 51 (-2) 80 137

2016 15 64 159 238

პროგრამაში მონაწილეობა სტუდენტებისათვის

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


 yovelwliurad evrokavSiri acxadebs ganacxadebis miRebas JMD

programebze

 konsorciumis saxeliT ganacxadis Setana SeuZliaT programis qveynebis
umaRles saswavlesebs

 eqspertebis mier ganacxadebi fasdeba relevanturobis,  programis
xarisxis, monawileTa kvalifikaciis da originalurobis mxriv

 vadebi: 2017w. 16 Tebervali 12:00 (briuselis dro)

 27 axali programa 2016 wels

 TiTo miRebaze maqsimum 15 studenti (jamSi 45 studentamde)

პროგრამაში მონაწილეობა უმაღლესებისათვის



სტუდენტები
პარტნიორი ქვეყნებიდან

სტუდენტები პროგრამის
ქვეყნებიდან

სწავლის დაფინანსება 9 000 ევრომდე
წელიწადში

4500 ევრომდე წელიწადში

მგზავრობის ხარჯები 2000 ევრო წელიწადში 4 
000km-ზე ნაკლებ

დისტანციაზე

3000 ევრო წელიწადში 4 
000 km-ზე მეტ
დისტანციაზე

1000 ევრო წელიწადში

დაფუძნების ხარჯები 1000 ევრო

ყოველთვიური სტიპენდია
(მაქსიმუმი 24 თვე)

1000 ევრო თვეში 1000 ევრო თვეში

დაფინანსება და სტიპენდიები



maRali xarisxis programaSi monawileoba; prestiJuloba

xangrZlivad dafinansebuli programa evrokavSiris

mxardaWeriT

momxibvleli dafinansebis sqema

msoflios masStabiT saukeTeso studentebis SerCevis

SesaZlebloba

სარგებელი უმაღლესებისათვის



saukeTeso akademiuri resursebi

mobilobisa da erToblivi diplomis miRebis unikaluri SesaZlebloba

sruli dafinanseba da stipendiebi

konsorciumis partniorebisa da EMA-s mxardaWera da xelSewyoba

სარგებელი სტუდენტებისათვის



ninourushadze@gmail.com

lortkipanidzetata@gmail.com

მადლობა ყურადღებისათვის !

mailto:ninourushadze@gmail.com
mailto:lortkipanidzetata@gmail.com

