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Про проект
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR

«Навчання альтернативному врегулювання спорів 
як способу забезпечення прав людини»

TEMPUS (Транс-європейська програма мобільності для на-
вчання в університетах) підтримувала модернізацію вищої освіти і 
створювала простір для співпраці в країнах, які межують з ЄС про-
тягом більше 25 років. Програма TEMPUS, заснована в 1990 році, 
в 2014 р переросла в програму ERASMUS+.

TEMPUS фінансує два типи проектів:
1) спільні проекти, засновані на багатосторонньому партнер-

стві між вищими навчальними закладами ЄС та держав-партнерів;
2) структурні заходи, спрямовані на розвиток і реформування 

вищих навчальних закладів та систем вищої освіти в державах-
партнерах, з метою підвищення її якості та адекватності, а також 
наближення її до європейських досягнень у розвитку освіти.

Партнерство реалізується консорціумами організацій, що 
складаються з вищих навчальних закладів, комерційних компаній, 
міністерств, громадських організацій та інших організацій, що пра-
цюють у галузі вищої освіти як у ЄС, так і в державах-партнерах.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.
Цей проект був профінансований Комісією Європейського 
Союзу. Ця книга відображає погляди виключно авторів. 
Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання 
інформації, що міститься в ній.

Координатори проекту
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