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Erasmus+  2015 წლიდან

Erasmus + 

განათლება

სასკოლო პროფესიული უმაღლესი

დეტალები...

ზრდასრულთა

სპორტი ახალგაზრდობა



სასტიპენდიო პროგრამები 
სტუდენტებისათვის

Credit Mobility
• მოკლევადიანი გაცვლითი 

პროგრამა
o 3 – 12 თვე
o პერსონალისათვის:

5 დღე – 2 თვე

• სტიპენდია 750–800–850 ევრო
• მგზავრობის ხარჯები
• სასწავლო ხელშეკრულება
• დაგროვილი კრედიტების 

აღიარება დაბრუნების შემდეგ
• დაშვება: Erasmus+ პროგრამაში 

მონაწილე ქართული 
უნივერსიტეტის ბაკალავრები, 
მაგისტრანტები, 
დოქტორანტები

Degree Mobility
• სრული სამაგისტრო 

პროგრამა

• 60, 90 ან 120 ECTS 
(შესაბამისად  12, 18 ან 24 თვე)

• სტიპენდია 1000 ევრო

• მგზავრობის ხარჯები

• არაა “მიბმული” 
საქართველოს 
უნივერსიტეტზე

• დაშვების პირობა: 
ბაკალავრის ხარისხი
– დამამთავრებელი კურსის 

ბაკალავრების დაშვება



სასტიპენდიო პროგრამები 
სტუდენტებისათვის

Credit Mobility

• შიდა საუნივერსიტეტო 
კონკურსი

• საბუთები (არასრული სია):

– CV

– მოტივაციის წერილი

– რეკომენდაცია

– უცხო ენის სერტიფიკატი

– და ა.შ.

• კონსულტაცია 
უნივერსიტეტში

Degree Mobility
• საერთაშორისო კონკურსი

კვოტების გარეშე

• საბუთები (არასრული სია):

– CV

– მოტივაციის წერილი

– რეკომენდაცია

– უცხო ენის 
საერთაშორისოდ 
აღიარებული სერტიფიკატი

– და ა.შ.

• კონსულტაცია Erasmus+ 
ოფისში



Erasmus+ key figures (2014–2020)

ბიუჯეტი 14.7 მილიარდი ევრო

საერთო მობილობა 4 მილიონ პირზე მეტი

მათ შორის:

სტუდენტები გაცვლით პროგრამებში 2 მილიონზე მეტი

აკადემიური პერსონალი დაახლოებით 800 000

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები 25 000 სტუდენტი



ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები

ტერმინოლოგია: 
• Erasmus Mundus Master Courses  
• Erasmus Mundus Master Programmes 
• Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
• Degree Mobility

პროგრამების ჩამონათვალი (103 სამაგისტრო პროგრამა):
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

კონკურსის ვადები, საბუთების ჩამონათვალი, მიღების წესები 
განსხვავებულია!!!

დეტალურად შეისწავლეთ სამაგისტრო პროგრამის ვებგვერდი!!!

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


JMD საქართველოში

2015 scholarships

Country Main list Reserve Non-selected Total

Armenia 6 48 101 155

Azerbaijan - 25 63 88

Belarus 4 16 29 49

Georgia 6 51 80 137

Moldova 5 23 32 60

Ukraine 22 149 249 420



ერთობლივი სადოქტორო 
პროგრამები

სადოქტორო პროგრამების ჩამონათვალი (18 პროგრამა):

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selecte
d_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

კონკურსის ვადები, საბუთების ჩამონათვალი, 
მიღების წესები განსხვავებულია!!!

დეტალურად შეისწავლეთ სადოქტორო 
პროგრამის ვებგვერდი!!!

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php


Erasmus Mundus
პროგრამები

• ევროკავშირის “ძველი” სასტიპენდიო 
პროგრამა

• დაფინანსებულია 2012–2013 წლებში

• ცხადდება კონკურსი დარჩენილ 
სასტიპენდიო ადგილებზე

• კონსულტაცია უნივერსიტეტში



რას გთავაზობთ

• კონსულტაციები სამაგისტრო 
პროგრამებთან დაკავშირებით
oოთხშაბათობით 15:00–18:00

• ღია კარის დღე სამაგისტრო პროგრამების 
შესახებ
o სავარაუდოდ 16 ნოემბერს

• მუდმივი კომუნიკაცია
o erasmus.georgia@gmail.com

o FB Erasmus+ Georgia

mailto:erasmus.georgia@gmail.com


ინფორმაცია

• ინფორმაცია სტუდენტებისათვის

http://erasmusplus.org.ge/ge/for-students

• ინფორმაცია კონკურსების შესახებ

http://erasmusplus.org.ge/ge/calendar

http://erasmusplus.org.ge/ge/for-students
http://erasmusplus.org.ge/ge/calendar

