DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN
AFDELING INTERNATIONALISERING

INTERNATIONAAL GEZAMENLIJK

GEORGANISEERDE MASTERS –
ERASMUS MUNDUS
Andries Verspeeten – 27/10/21

OVERZICHT PRESENTATIE
•
•
•
•
•
•

‘Erasmus+: Erasmus Mundus’
Joint Masters?
Double of Joint Degree?
Aanbod?
Beurzen?
Hoe aanvragen?
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INLEIDING
• Interuniversitaire Masters in Vlaanderen
• Internationale gezamenlijke opleidingen (Joint (Study) Programme)
• ‘internationale mobiliteit’ tijdens de studies (typisch Erasmus)
inherent / verplicht onderdeel van dergelijke opleiding
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ERASMUS VS ERASMUS MUNDUS
Europese financieringscontext
Erasmus
• Klassiek bilateraal uitwisselingsprogramma
• Bestaat bijna 35 jaar
• Vakken elders volgen, op eigen initiatief
• Geen vermelding op diploma (enkel op D.S.)
Erasmus Mundus
• Sinds 2004 ‘Erasmus Mundus Joint Master Courses (EMMC)’
• Oorspronkelijk andere financieringsbron en administratie
• Vanaf 2014: deelactie Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

• Vanaf 2021 onder noemer Erasmus Mundus Joint Masters
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WAT IS EEN EMJM?
• Universiteiten dienen projectvoorstel in bij de EU voor erkenning en
financiering als Erasmus Mundus-opleiding (competitieve selectie)
• 60 – 120 ECTS, meestal Engelstalig
• Consortium bestaat uit minstens drie universiteiten uit drie verschillende
EU-landen
• Partneruniversiteit van buiten de EU kan deel uitmaken van het
consortium
• Mobiliteit is verplicht voor studenten aan minstens twee verschillende
EU-universiteiten in het consortium
• Afronding met ‘double, multiple of joint degree’
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MOBILITEITSSCHEMA
• Structuur is op voorhand vastgelegd
• Afgestemd op de inhoud van de opleiding
• Student geeft voorkeur, opleiding beslist finaal

• Bijna evenveel mobiliteitsmodellen als Erasmus Mundus Master Joint Masters
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JOINT DEGREE
• Idealiter reikt elke EMJM een ‘Joint Degree’ uit:
• één diplomacertificaat voor de gezamenlijke opleiding
• Met logo’s en handtekening van alle instellingen die samen de opleiding aanbieden
• Uitgereikt in naam van alle instellingen, ongeacht het individueel traject van de student
binnen de opleiding

• Sommige opleidingen kunnen om wettelijke of administratieve redenen (binnen één
of meerdere van de partnerinstellingen) geen joint degrees uitreiken
• ‘Double of multiple degrees’ bieden dan de oplossing
• Eén diplomacertificaat per bezochte instelling, verwijzend naar de gezamenlijke opleiding
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CONCREET AANBOD
Aan de UGent:
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/internationalisation/programmes/jointmaster.htm
(momenteel 14 gefinancierde masters)

Alle EMJMs staan gebundeld weergegeven op de website van de Europese Commissie (Uitvoerend Agentschap
EACEA):

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
(149 - nog aan te vullen met de recentste selectie)
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Master of Arts in Global Studies (EMGS)
Master of Economics of Globalisation and European Integration (EGEI)
European Master of Laws in Law and Economics (EMLE)
European Master in Clinical Linguistics (EMCL)
European Master in Technology for Translation and Interpreting (EM-TTI)
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (FUSION-EP)
International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE)
International Master of Science in Textile Engineering (WE-TEAM)
International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINREM)
International Master of Science in Environmental Technology and Engineering (IMETE)
International Master of Science in Soils and Global Change (IMSOGLO)
International Master of Science in Rural Development (IMRD)
International Master of Science in Health Management in Aquaculture (AQUAH)
International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSEA)
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BEURZEN
• ‘Erasmus Mundus scholarships’
•
•
•
•

12/24 x 1000€/maand
+ betaling inschrijvingsgeld (ter waarde van 4.500€/jaar)*
+ 1000€ verblijf- en verplaatsingsvergoeding*
Opgelet: aanpassingen voor recentste EMJMs**

•

Deze beurzen worden uitgereikt door de opleidingen zelf, op competitieve basis (15 à 20 ter beschikking
per opleiding, per jaar, maar te verdelen over nationaliteiten)
• Sommige opleidingen bieden daarbovenop eigen beurzen aan, of kortingen op inschrijvingsgelden
• Ook de ‘klassieke’ Erasmusbeurs kan onder beperkende voorwaarden gebruikt worden (279€ à
529€/maand, max. 1 jaar), maar die dekt het inschrijvingsgeld niet
• Studenten met Vlaamse studietoelage: check voorwaarden voor ‘meeneembaarheid’ van de toelage
*voor studenten met verblijfplaats in E+-Programmaland; voor andere studenten is dit bedrag hoger
**Beurzen binnen nieuw te selecteren EMJMs (vanaf 2021): €1.400/maand; zonder extra toelagen, behalve voor studenten met
‘specifieke noden’ (aan te vragen bij de opleiding). Een student met een EM-beurs betaalt nooit inschrijvingsgeld.
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HOE AANVRAGEN
• Alle informatie en formaliteiten via de website van de opleiding van
jouw keuze
• Aarzel niet om het opleidingssecretariaat te contacteren met vragen
(coördinerende instelling van het consortium)
• Deadline voor aanvragen tot toelating en beurzen: vaak eind januari
• Dossier samenstellen: begin vroeg genoeg (vanaf najaar)
• Vereisten: verschillend per opleiding (discipline-gebonden): voortraject,
kwaliteit, talenkennis, motivatie, aanbeveling,…
• Aanvraag voor een beurs tegelijk met de aanvraag voor deelname aan
de opleiding
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MEERWAARDE
• Structureel uitgebouwde mobiliteit
• link met de inhoud van het programma
• geen individueel zoeken

• Kwaliteit erkend
• met Erasmus Mundus label
• middels double en/of joint degree

• Unieke internationale leerervaring
• divers studentenpubliek (‘Mundus’)
• meerdere locaties, verschillende onderwijsculturen

• Toegang arbeidsmarkt
• bewezen internationale ervaring

• internationaal diploma
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