
Էրազմուս+

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

Անի Թորոսյան

Ծրագրի պատասխանատու



Էրազմուս+

ԵՄ ծրագիր, որը ֆինանսավորում է 

կրթությունը, վերապատրաստումները, 

երիտասարդական փորձի 

փոխանակումները 33 Ծրագրային 

երկրներում։

Կրթաթոշակներ ուսանողներին, 

բուհերի աշխատակիցներին և 

շրջանավարտներին։



Կրթաթոշակներ

Միջազգային կրեդիտային 

շարժունություն
+ կարճաժամկետ փոխանակման կրթաթոշակ

Էրազմուս Մունդուս համատեղ 

մագիստրոսական ծրագրեր

+ ամբողջական մագիստրոսական 

կրթաթոշակ



Միջազգային կրեդիտային 

շարժունություն

Կարճաժամկետ 

փոխանակման ծրագրեր 

հայաստանյան և

33 երկրների բուհերի միջև, 

որոնք հնարավորություն են 

տալիս ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ, 

ինչպես նաև բարձրագույն 

ուսումնական 

հաստատությունների 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ուսանելու 

և (կամ) մասնագիտական փորձ 

ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում:



Ովքեր կարող են դիմել

✓ բակալավրի 

✓ մագիստրատուրայի

✓ ասպիրանտուրայի ուսանողներ 

+ բուհերի աշխատակիցներ

✓ (դասախոսներ և վարչական կազմ)



✓ Կարող եք մասնակել, միայն եթե Ձեր 

բուհն ունի Էրազմուս+ 

համաձայնագիր եվրոպական բուհի 

հետ

Փոխանակման տևողությունը

✓ 3-ից 12 ամիս՝ ուսանողներ

✓5 օրից 2 ամիս՝ դասախոսներ, 

վարչական աշխատակիցներ

✓2-ից 12 ամիս պրակտիկա

Առավելագույնը 12 ամիս տևողությամբ 

շարժունություն յուրաքանչյուր կրթական 

մակարդակում



Դիմե՛ք Ձեր բուհի միջազգային կապերի 

բաժին՝ պարզելու թե՝

√Եվրոպական ո՞ր բուհ կարող եք փոխանակվել

√Որո՞նք են դիմելու պայմանները,

վերջնաժամկետները

√Ի՞նչ առարկաներ կարող եք ընտրել

փոխանակման համար

https://erasmusplus.am/credit-

mobility/?lang=hy

https://erasmusplus.am/credit-mobility/
https://erasmusplus.am/credit-mobility/?lang=hy


Ընտրության ընդհանուր

պահանջներ

✓ Լրացված դիմումի ձև

✓ Transcript of Records

✓ Ինքնակենսագրական - CV

✓ Հիմնավորագիր

✓ Երաշխավորագրեր

✓ Լեզվի իմացության ապացույց

✓ Դասավանդման / աշխատանքային

պլան

✓ Ուսումնառության/ շարժունության

համաձայնագիր

Պայմաններ

✓ Պետք է գրանցված լինեք որպես

բարձրագույն ուսումնական

հաստատության ուսանող

(բակալավրի, մագիստրատուրայի

կամ ասպիրանտուրայի)

✓ Պետք է գրանցված աշխատակից

լինեք հայաստանյան բուհում

✓ Բակալավրի դիմորդները պետք է

լինեն առնվազն երկրորդ տարվա

ուսանողներ

✓ Ուղարկող և ընդունող բուհերը

պետք է ունենան

Միջինստիտուցիոնալ

համաձայնագիր



Ամսական 

կրթաթոշակ՝

Խումբ 1 € 900

Խումբ 2 € 850 

Խումբ 3 € 800

Ֆինանսական աջակցություն

ուսանողերին

Խումբ 1
Կեցության բարձր 

ծախսեր

Դանիա, Ֆինլանդիա, Իսլանդիա, 

Իռլանդիա, Լյուքսեմբուրգ, Շվեդիա, 

Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա

Խումբ 2
Կեցության միջին 

ծախսեր

Ավստրիա, Բելգիա, Գերմանիա, 

Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան, 

Իսպանիա, Կիպրոս, Նիդերլանդներ, 

Մալթա, Պորտուգալիա

Խումբ 3
Կեցության ցածր 

ծախսեր

Բուլղարիա, Խորվաթիա, Չեխիա, 

Էստոնիա, Լատվիա, Լիտվա, 

Հունգարիա, Լեհաստան, Ռումինիա, 

Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, 

Մակեդոնիա, Թուրքիա



Օրապահիկ՝

Խումբ 1 € 180

Խումբ 2 € 160

Խումբ 3 € 140

Ֆինանսական 

աջակցություն

բուհերի 

աշխատակիցներին

Խումբ 1
Կեցության բարձր 

ծախսեր

Դանիա, Ֆինլանդիա, Իսլանդիա, 

Իռլանդիա, Լյուքսեմբուրգ, Շվեդիա, 

Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա

Խումբ 2
Կեցության միջին 

ծախսեր

Ավստրիա, Բելգիա, Գերմանիա, 

Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան, 

Իսպանիա, Կիպրոս, Նիդերլանդներ, 

Մալթա, Պորտուգալիա

Խումբ 3
Կեցության ցածր 

ծախսեր

Բուլղարիա, Խորվաթիա, Չեխիա, 

Էստոնիա, Լատվիա, Լիտվա, 

Հունգարիա, Լեհաստան, Ռումինիա, 

Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, 

Մակեդոնիա, Թուրքիա



Հեռավորություն

(կմ)
Գումար € 

10-99 20

100 - 499 180

500 - 1999 275

2000 - 2999 360

3000 - 3999 530

4000 - 7999 820

≥8000 1500

+ Ճամփորդական դրամաշնորհներ

(ուսանողներ և բուհերի աշխատակիցներ)

Հեռավորության հաշվիչ՝

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_en
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Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

esnyerevan@gmail.com 
candidate.esn.yerevan@gmail
.com 

https://www.facebook.com/esnyerevancs
https://www.instagram.com/esn.yerevan.cs/
https://twitter.com/ESN_Yerevan_CS
https://www.linkedin.com/company/erasmus-student-network-yerevan-candidate-section/?viewAsMember=true




Էրազմուս Մունդուս Մունդուս համատեղ 

մագիստրոսական ծրագրեր

✓Համատեղ կամ բազմակի դիպլոմ շնորհող 

մագիստրոսական ծրագրեր՝ նվազագույնը 2 

համալսարաններում սովորելու պայմանով

✓Ամբողջական կրթաթոշակով սովորելու 

հնարավորություն

✓Բաց բոլորի համար

✓Յուրաքանչյուր աշուն 100-ից ավել 

մագիստրոսական ծրագրերից 3-ի ընտրության 

հնարավորություն



Ովքեր կարող են դիմել

✓Բոլոր անհատները, որոնք ունեն՝

✓բակալավրի դիպլոմ

✓բարձր առաջադիմություն (ՄՈԳ)

✓անգլերեն լեզվի TOEFL կամ IELTS 

միջազգային քննության բարձր նիշ



9/15

Կրթաթոշակի բաշխվածությունը

Ուսման վարձի 

փոխհատուցում
Տարեկան մինչև 9.000 եվրո

Ճամփորդական 

դրամաշնորհներ

2․000-ից 3․000 եվրո՝ կախված մեկնման 

և հյուրընկալման երկրների 

հեռավորությունից

Եվրոպայում

հիմնվելու 

մեկանգամյա 

դրամաշնորհ

1.000 եվրո

Ամսական 

կրթաթոշակ

(առավել․ 24 ամիս)

Ամսական 1․000 եվրո 

Մինչև 50․000 եվրո կրթաթոշակ



Erasmus+

Ինչպես դիմել

1. Այցելե՛ք մագիստրոսական ծրագրերի 

շտեմարանը

2. Ընտրե՛ք առավելագույնը 3 ծրագիր

3. Դիմե՛ք ուղիղ ծրագրին իր կայքի միջոցով

4. Դիմումներն ընդունվում են յուրաքանչյուր 

տարվա աշնանը

erasmusplus.am/emjmds/?lang=hy

erasmusplus.am/emjmds/?lang=hy


Ինչպես դիմել

www.erasmusplus.am

http://www.erasmusplus.am/




https://www.eace
a.ec.europa.eu/sch
olarships/emjmd-
catalogue_en



Անհրաժեշտ 
փաստատթղթեր







Erasmus+

facebook.com/neoarm

twitter.com/ErasmusArmenia

http://www.facebook.com/neoarm
https://twitter.com/ErasmusArmenia

