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Erasmus+ є програмою міжнародної 

співпраці ЄС з іншими країнами світу 

у сфері освіти, молоді та спорту

включає напрями:
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Цілі напряму Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+: 

- активізувати євроінтеграційний дискурс; 

- сприяти досконалості євроінтеграційних студій;

- залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів; 

- поширювати ідеї Об'єднаної Європи, знання про ЄС у широкому суспільстві 

(за межами наукових кіл та спеціалізованої аудиторії), наближаючи ЄС до 

громадськості.



Модулі

- це короткі навчальні програми або курси в сфері знань про ЄС, які 

пропонуються у закладі вищої освіти.

Умови:

- мінімальна тривалість викладання – 40 год/навч. рік (120-360 год/проєкт);

- загальна тривалість проєкту – 3 роки;

- оплата залежить від кількості годин викладання (11тис-30тис.€)

- зосередження на одній конкретній дисципліні або 

мультидисциплінарному підході



Презентація комісара Єврокомісії 

для Національного ЕРАЗМУС+ офісу в Україні 



- Національний Еразмус+  офіс в Україні https://erasmusplus.org.ua

Координатор проєкту: Світлана ШИТІКОВА

Експерт напряму Жан Моне: Петро КРАЙНІК

Де отримати інформацію про Програму? 

- Відділ перспективного розвитку ХНУРЕ 

https://nure.ua/branch/viddil-perspektivnogo-rozvitku

Науковий керівник: Максим КОЛІСНИК

- Сайт Європейської Комісії EU portal

https://erasmusplus.org.ua/
https://nure.ua/branch/viddil-perspektivnogo-rozvitku
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


EU portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Кроки підготовки проєктної заявки Жан Моне:

1. Створити ініціативну групу – команду з 4-10 осіб. Один з них –

координатор проєкту.

2. Отримати підтримку від керівництва ЗВО на стадії написання і подання 

заявки.

3. Залучити (необов'язково) до участі в проєкті експертів з інш. ЗВО України 

або зарубіжжя.

4. Координатор проєкту має зареєструватися на порталі ЄК та завантажити 

шаблон заявки.

5. Команда обирає напрям і тематику проєкту та готує заявку.

6. До зазначеного терміну координатор проєкту завантажує на портал 

підготовлену заявку.

7. Команда чекає на оцінку.



Call: Erasmus Jean Monnet Modules

Project 101047552

Title: European approach in charge of ethical, legal and 

socio-economic artificial intelligence policy (EU ic AI policy)
Європейський підхід до етичної, правової та соціально-економічної політики 

в галузі штучного інтелекту

Period: 2022-2024 years



Штучний інтелект в нашому житті
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Штучний інтелект: 

можливості і виклики



Анотація

Загальна мета проекту – дослідження та розповсюдження європейського підходу до досконалості в галузі 

ШІ: обмін відповідною етичною та правовою базою навчання для майбутніх розробників та користувачів, 

заохочення досвіду впровадження технологічних розробок у державному та приватному секторах та 

підготовка до соціально-економічних змін, викликаних штучним інтелектом.

Спеціальні цілі проекту:

1. Проведення міждисциплінарних курсів з окремих проблем ЄС у галузі штучного інтелекту.

2. Здійснення досліджень європейської практики та політики, пов'язаної з розробкою та використанням ШІ.

3. Сприяння поширенню результатів досліджень ЄС та рекомендацій щодо гармонізації законодавства у 

галузі штучного інтелекту в країнах-партнерах.

Цільові групи:

- студенти;

- представники бізнесу та фахівці у галузі штучного інтелекту;

- представники влади (політики);

- науково-педагогічний склад.



Проєктна діяльність складається з трьох 
основних компонентів:

1. Викладання - модуль складається з 3-х міждисциплінарних курсів, які викладаються протягом 4 

семестрів:

- Людино-центричний ШІ в ЄС: правові, психологічні та етичні засади (30 год/семестр);

- AI made in Europe: регуляторна політика та економіка, яка функціонує для людей (20 год/семестр);

- Цифрове майбутнє Європи: робототехніка та штучний інтелект (20 год/семестр).

2. Дослідження:

- проведення опитування;

- проведення локальних конференцій;

- публікація 2-х наукових статей;

3. Поширення результатів:

- організація круглого столу для представників влади (політиків);

- проведення 3-х вебінарів;

- участь у 3-х виїзних конференціях.



Підсумковий звіт про оцінку заявки:

Загальна кількість балів: 89,50 ( min 70/ max 100 ) 

Критерій 1 – Релевантність (доречність, відповідність) проєкту (min 15/ max 25 )

• Оцінюється ступінь відповідності заявки цілям проєкту Жан Моне:

- звертається до досліджень ЄС;

- сприяє діалогу між академічним світом і суспільством;

- включає активну просвітницьку та освітню роботу, яка поширить знання про кращі практики ЄС.

• Оцінюється ступінь охоплення пропозицією пріоритетних цільових груп.

Критерій 2 - Якість розробки та реалізації проєкту (min 15/ max 25 )

• Оцінюється методологія: якість, новизна та здійсненність самого проєкту, життєздатність 

запропонованої методології.

• Оцінюється дизайн проєкту та запропонована реалізація: чіткість, зрозумілість, послідовність і 

повнота форми, план підготовки, етапи реалізації проєкту.

• Стратегія моніторингу і оцінки.



Підсумковий звіт про оцінку заявки:

Критерій 3 – Якість підготовки команди проєкту (min 15/ max 25 )

• Оцінюється рівень компетентності та додана вартість команди:

- доречність участі в проєкті кожного учасника команди;

- взаємодоповнюваність, значення та досвід з точки зору досліджень Європейського союзу та 

конкретних тем, що розглядаються в заявці.

Критерій 4 – Вплив проєкту (Impact) (min 15/ max 25 )

• Оцінюється якість запропонованих заходів впливу проєкту, поширення та продовження після 

закінчення фінансування, очікувана дія проєкту за рахунок довгострокових ефектів.



Упередження і дійсність:

1. Робота з написання заявки триває 24/7 весь період.

2. Працювати має вся команда.

3. Команда обов'язково повинна мати статті Scopus.

4. Координатор проєкту повинен мати науковий ступінь доктора наук.

5. Гендер і вік членів команди.

6. Перевагу віддають проєктам з меншим фінансуванням.

7. Обов’язкова належність до Європейських студій.

8. Суб'єктивний досвід написання заявок.



Thank you for your 
attention!


