
 

 

Оголошено конкурс на навчання протягом осіннього семестру в Лундському університеті 
за програмою Erasmus+ для студентів факультету соціології 

 

Факультет соціології спільно з відділенням соціології факультету соціальних наук Лундського 
університету в рамках договору про співпрацю між факультетами оголошують конкурс на 
здобуття стипендій на навчання за обміном протягом осіннього семестру 2023 року в 
Лундському університеті за програмою Erasmus+. 

 
На шість стипендій, передбачених програмою, можуть претендувати студенти факультету 
соціології КНУ, які відповідають таким вимогам: 
 навчаються першому році навчання магістратури 
 вільно володіють англійською мовою (на рівні B2 або вище) 
 мають високі показники навчальної успішності (середній бал не нижче 75) 

Умови програми передбачають: 
 щомісячну стипендію в розмірі 850 євро протягом 5 місяців навчання (15 серпня 2023 – 

15 січня 2024), яка покриває витрати на проживання та подорож; 
 страхування здоров’я протягом періоду навчання. 

Терміни подання заявок на участь: 
 повний пакет документів слід надіслати до 14 березня 2023 року 
 співбесіди з відібраними претендентами будуть проведені 15-20 березня 2023 року 

Відбіркова комісія із представників факультету соціології КНУ та Лундського університету 
здійснюватиме відбір кандидатів за такими критеріями: 
 навчальні успіхи; 
 чіткість мотивації; 
 володіння англійською мовою. 

Пакет документів подається англійською мовою і повинен містити: 
 мотиваційний лист (одна сторінка обсягом не більше 300 слів) 
 CV (у форматі Europass – див. прикріплений до оголошення шаблон) 
 витяг із залікової книжки (англійською мовою) 
 доказ володіння англійською мовою на рівні, еквівалентному B2 або вище (сертифікати, 

оцінки, завершені програми навчання англійською мовою тощо) 

Крайній термін надсилання пакету документів – 14 березня 2023 року. 

Документи слід надсилати на електронну пошту svitlana.babenko(a)soc.lu.se із зазначенням теми 
листа: Erasmus Lund Application 



Документи слід надсилати в форматі .rtf або .pdf, називаючи файли за таким зразком: 
YourFamilyName_CV.pdf 
YourFamilyName_Motivation.pdf 
YourFamilyName_Record.pdf 
тощо. 

Кандидатів, обраних для проведення фінальної співбесіди, буде поінформовано не пізніше 
15 березня 2023 року. 

Співбесіди відбудуться 15-20 березня 2023 року через Zoom, а переможці будуть оповіщені до 
25 березня 2023 року. 

 

Учасники програми обміну обиратимуть курси з соціології для вивчення в осінньому семестрі 
на факультеті соціальних наук Лундського університету. Інформацію про курси можна знайти за 
посиланням: https://www.sam.lu.se/en/exchange-studies/incoming-exchange-students/faculty-courses-
exchange-students 

Після вибору курсів учасник програми підписує Договір про навчання (Leaning agreement) із 
Лундським університетом та КНУ, у якому обумовлюється курси та навчальні кредити, які 
перезараховуються.  

Більше деталей можна знайти за посиланнями:  
https://app.bwz.se/lundsuniversitet/externa_relationer/b/v/?vid=2269&v=1&share=1&ucrc=801B2D73
09 
https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-op-sociologiya/mobility 
 
 
У разі виникнення додаткових запитань або потреби в роз’ясненнях, будь ласка, звертайтеся на 
електронні адреси Світлани Бабенко (svitlana.babenko(a)soc.lu.se) або Ян Олофа Нільсона 
(jan_olof.nilsson(a)soc.lu.se) 
 

Відповідальний за програму на факультеті соціології КНУ – Тарас Цимбал (ttsymbal@knu.ua) 
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