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Ключова дейност 1:  

„Образователна мобилност за граждани” -  

„Образователна мобилност за студенти и персонал в 

сферата на висшето  образование“ 

СТУДЕНТСКА 

 МОБИЛНОСТ 



Основни цели на дейността:  
 
 
 Подкрепа на обучаемите в процеса на придобиване на ключови компетентности 

(знания, умения и нагласи), с цел подобряване на тяхното личностно развитие и 

работоспособност на европейския пазар на труда;  

 Подкрепа на професионалисти в сферата на образованието, обучението и 

младежта за постигане на иновативност и повишаване на качеството на 

преподаването, обучението и работата с младежи в Европа;  

 Повишаване чуждоезиковите умения на участниците в Програмата;  

 Повишаване на културната осъзнатост и разбиране на участниците за други 

европейски страни, предоставяйки им възможност за работа и създаване на мрежи 

от международни партньори с цел насърчаване активното участие и развитие на 

чувство за европейско гражданство и идентичност;  

 Повишаване капацитета, атрактивността и международното измерение на 

активните организации в областта на образованието, обучението и младежта;  

Подсилване на синергията и прехода между формалното, неформалното и 

професионалното образование от една страна, и, от друга страна, заетостта и 

предприемачеството;  

 Осигуряване на ефективно признаване на компетентностите, придобити през 

периоди на обучение в чужбина.  
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ДОСТЪП ДО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+“ 2014-2020 

 

 Еразъм Харта за Висше образование;  

 Междуинституционални споразумения; 

 Финансиране от Центъра за развитие на човешките 

ресурси (Национална агенция за България); 
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Държави, в които може да бъде осъществена студентска 

мобилност през академичната 2015/2016 г.:  

 

 

 28 държави-членки на ЕС;  

 Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Бивша 

югославска република Македония и Турция; 
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Студентска мобилност с цел обучение (СМО) 

 

 Тази дейност предоставя възможност на 

българските студенти да се обучават в 

европейска висша образователна институция 

(която притежава Еразъм Харта за Висше 

образование), партнираща на българския 

университет, в който се обучава студентът. 
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Студентска мобилност с цел практика (СМП) 

 

 В рамките на дейностите студентите могат 

да реализират студентски практики във висше 

училище или всяка публична или частна 

организация – партньор на изпращащото висше 

училище, в което се обучава студентът. Целта е 

придобиване на специфични практически умения. 
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НОВИ АКЦЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 
 

 Продължителност на студентската мобилност: 

- с цел обучение - от 3 до 12 месеца; 

- с цел практика - от 2 до 12 месеца. 
 

 Участието в студентска мобилност може да бъде многократно. 

 Участие на студентите във всеки цикъл на обучение: 

- по време на бакалавърската си степен; 

- по време на магистърската си степен; 

- по време на докторската си степен. 

Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 

месеца. 

 Програми, завършващи с една образователна  степен (Право, Архитектура)  –  

мобилност до 24 месеца 

 Предходно участие в мобилност по програма „Учене през целия живот“ или  участие 

в програма „Еразъм+“ се счита към общия брой месеци 
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НОВИ АКЦЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 

 Участие на „наскоро завършили студенти“ (recently graduated students) в мобилност 

с цел практика: 

- селекция – в университета в последната година на обучение; 

- осъществяване на практика - до 1 година след дипломирането; 

- продължителността на практиката – част от максимума 12 месеца за всяка степен на 

образование; 

- участието на „наскоро завършили студенти“ в програма “Еразъм+” не подлежи на 

академично признаване; 

 Комбинация от обучение и практика; 

 „Zero-grant“ студенти; 

 Участие на студенти със специални потребности; 

 Студентите заплащат академичните такси в изпращащия университет (ВСУ); 

 Студентите продължават да получават университетската си стипендия; 
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Еразъм+ 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

 
Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел 
обучение имат всички студенти на ВСУ, продължаващи 
обучението си, които: 

– са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на 
формата на обучение), водещо до придобиване на призната 
образователна степен или друга призната квалификация за висше 
образование (до и включително докторска степен).  

–към момента на започване на мобилността имат завършени поне два 
семестъра в системата на висшето образование; 

– владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва 
обучението, изисквано от приемащата институция. 

– имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването 
мин. добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към 
момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и 
докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били 
записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти 
се взема средния успех от приемните изпити.; 

– нямат неположени изпити; 
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Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел 
практика имат всички студенти на ВСУ, продължаващи 
обучението си, които: 

– са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение(без оглед на 
формата на обучение), водещо до придобиване на призната 
образователна степен или друга призната квалификация за висше 
образование (до и включително докторска степен); 

– наскоро завършили студенти; 

– владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва 
обучението, изисквано от приемащата институция. 

– имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването 
мин. добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към 
момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и 
докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били 
записани в съответната степен на висшето образование. За 
докторанти се взема средния успех от приемните изпити; 

– нямат неположени изпити;  
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КАНДИДАТСТВАНЕ 

• Всеки желаещ да участва в изходяща студентска мобилност попълва 

електронно Формуляр за кандидатстване, публикуван на  Еразъм сайта на 

ВСУ (erasmus.vfu.bg) – секция „Новини“; 

• Формулярът се попълва на български език и на езика, на който ще се 

осъществи мобилността; 

• Формулярът се подава на хартия и в електонен вид (може и по електронна 

поща erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com); 

• Сертификат за владеене на чужд език (ако е приложимо); 

• Подадените на хартия формуляри се приемат и подписват от Еразъм 

координатора в отдел „Международна дейност и проекти“ и от студента; 

mailto:erasmus@vfu.bg
mailto:varnafree@gmail.com
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КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ 

Критериите за оценка на кандидатите за участие в изходяща студентска мобилност с цел 

обучение/практика включват: 

No. Критерии за оценка 

Брой 

присъдени 

точки 

(0-4) 

(А) 

Коефициент  на 

тежест на критерия 

(умножава се по) 

(1, 2 или 3) 

(Б) 

Общ брой 

получени 

точки за 

критерия 

(А*Б) 

 1. 

Владеене на езика, на който ще се осъществи обучението/практиката в 

приемащата институция. 

(Езиково ниво: C1 и C2- 4 точки, B2-3 точки, B1-2 точки, A2-1 точка, A1-0 точки) 

  3   

 2. 

Аргументирана мотивация за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ 

свързана с професионалното изграждане и развитие 

(от 0 до 4 точки) 

  3   

 3. 
Брой участия в мобилност по Програмата 

(1 –во участие - 4 точки, 2-ро участие – 2 точки, 3-то и повече участия - 0 точки) 
  3   

 4. 
Брой участия в избраната институция  

(1 –во участие - 4 точки, 2-ро участие – 2 точки, 3-то и повече участия - 0 точки) 
  2   

 5. 
Среден успех от обучението 

(5.50-6.00 – 4 точки,  5.00-5.49- 3 точки, 4.49-4.99 – 2 точки, 4.00-4.49 – 1 точка) 
  2   

 6. 

Осъществяване на мобилност в страна на произход  

(извън страна на произход – 4 точки 

В страна на произход – 0 точки) 

  1   
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ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ 

• Информационна и логистична подкрепа; 

• Сключване на споразумение за обучение (Learning agreement for studies ); 

• Сключване на споразумение за практика (Learning agreement for 

traineeships); 

• Сключване на индивидуален договор за субсидия (грант); 

• Подаване на документи за Европейска здравноосигуртелна карта; 

• Преминаване на перманентна сесия; 
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ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА 

 

 Промяна на първоначалното споразумение за 

обучение; 

 Удължаване на периода на мобилност; 

 Прекъсване на периода на мобилност; 
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ОТЧИТАНЕ НА МОБИЛНОСТТА 

 Документи, удостоверяващи датите на влизане и излизане от 

страната домакин (копие на печати от задграничен паспорт, 

бордни карти от осъществен полет, поименни автобусни билети 

или др.); 

 Transcript of records (за студентска мобилност с цел обучение); 

 Traineeship certificate (за студентска мобилност с цел практика); 

 Попълнен отчет по програмата, който студентът ще получи по 

електронната поща директно от Европейската комисия след 

приключването на мобилността.  
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АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ 

 

 Transcript of records 

 Traineesheep certificate 

 Proof of Recognition 
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Държава Партниращ университет Област на знание (ISCED codes)
Брой 

студенти

Брой 

месеци 

за всеки 

студент

Език на 

обучение (1)

Минимално 

ниво на 

владеене на 

чужд език (1)*

Език на 

обучение (2)

Минимално 

ниво на 

владеене на 

чужд език (2)*

041: Бизнес и администрация 2 5 Френски език B1 Английски език B1

0421: Право 2 5 Френски език B1 - -

0212: Моден, интериорен и индустриален 

дизайн

0731: Архитектура и градоустройство 2 10 Английски език B1 Чешки език B1

0732: Строително инженерство 2 10 Английски език B1 Чешки език B1

0312: Политически науки 2 5 Английски език B2 - -

0414: Маркетинг и реклама 2 5 Английски език B2 - -

ГЕРМАНИЯ
Brandenburg University of Techology Cottbus-

Senftenberg (BTU)
0730: Архитектура и конструкции 2 6 Английски език B1 Немски език B1

ГЕРМАНИЯ TH Köln - University of Applied Sciences 
0610: Информатика и комуникационни 

технологии
2 5 Немски език B1 - -

ГЪРЦИЯ Athens University of Economics and Business 041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2 Гръцки език B2

ГЪРЦИЯ University of the Aegean
0610: Информатика и комуникационни 

технологии
2 5 Английски език B2 Гръцки език B2

ДАНИЯ Business Academy Aarhus 481: Информатика, Компютърни науки 2 5 Английски език B2 Датски език B2

041: Бизнес и администрация 2 5 Испански език B1 Английски език B1

0421: Право 2 5 Испански език B1 Английски език B1

ИСПАНИЯ Univesidad de Granada 0313: Психология 2 5 Испански език B1 -

0421: Право 2/4 10/5 Английски език B1

Испански/ 

галски език 

преп.

B1

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B1

Испански/ 

галски език 

преп.

B1

073: Архитектура и строителство 2 5 Английски език B1

Испански/ 

галски език 

преп.

B1

0731:Архитектура и градоустройство 2 5 Английски език B1

Испански/ 

галски език 

преп.

B1

ИСПАНИЯ
Universidad de Zaragoza

School of  Engineering and Architecture
0731:Архитектура и градоустройство 2 10 Испански език B1 - -

ФРАНЦИЯ Ecole Des Dirigeants et Createurs d'Entreprise 041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2 Френски език B2

ФРАНЦИЯ Institut d'Etudes Politiques de Grenoble 0312: Политически науки 4 5 Английски език C1 Френски език B2

ФРАНЦИЯ Ecole National Superior D'Architecture de Toulouse 0731:Архитектура и градоустройство 2/1 6/12 Френски език B1 - -

ИСПАНИЯ Universidade da Coruña

ЧЕШКА 

РЕПУБЛИКА

University College of International and Public Relations 

Prague

ИСПАНИЯ Universidad de Almeria

БЕЛГИЯ HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (HELMO)

ЧЕШКА 

РЕПУБЛИКА
VŠB-Technická Univerzita Ostrava
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УНГАРИЯ Budapest Metropolitan University of Applied Sciences 041: Бизнес и администрация 3 5 Английски език B2-C1 - -

041: Бизнес и администрация 2 5 English language B2 Унгарски език B2

0212: Моден, интериорен и индустриален 

дизайн
2 5 English language B2 Унгарски език B2

061: Information and Communications 

Technologies (ICTs)
2 5 English language B2 Унгарски език B2

ИТАЛИЯ Politecnico di Milano 0731:Архитектура и градоустройство 4 5 Английски език B2
Италиански 

език
B1

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B1
Италиански 

език
B1

481: Информатика, Компютърни науки 2 5 Английски език B1
Италиански 

език
B1

ИТАЛИЯ Second University of Naples 0731:Архитектура и градоустройство 2 6 Английски език B1
Италиански 

език
B1

0312: Политически науки 2 5 Английски език B1
Италиански 

език
B1

0320: Журналистика 2 5 Английски език B1
Италиански 

език
B1

ИТАЛИЯ Universita degli Studi di Trento 041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2
Италиански 

език
A2

ИТАЛИЯ Universita IUAV di Venezia 0731:Архитектура и градоустройство 2 5
Италиански 

език
B2 - -

041: Бизнес и администрация 2 10 Английски език B1 Литовски език B1

481: Информатика, Компютърни науки 2 10 Английски език B1 Литовски език B1

0732: Строително инженерство 2 10 Английски език B1 Литовски език B1

041: Бизнес и администрация 4 5 Английски език B1 LT-B1, RU-B1 B1

481: Информатика, Компютърни науки 2 5 Английски език B1 LT-B1, RU-B1 B1

0212: Моден, интериорен и индустриален 

дизайн
2 5 Английски език B1 LT-B1, RU-B1 B1

ЛАТВИЯ Riga Building College 0731:Архитектура и градоустройство 2 5 Английски език B1 Латвийски език B2

041: Бизнес и администрация 4 5 Английски език B1
Португалски 

език
B1

0421: Право 4 5 Английски език B1
Португалски 

език
B1

041: Бизнес и администрация 1 10 Английски език B2 - -

481: Информатика, Компютърни науки 1 10 Английски език B2 - -

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2 Полски език B2

9025: Национална сигурност 2 5 Английски език B2 Полски език B2

0313: Психология 2 5 Английски език B2 Полски език B2

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език

0312: Политически науки 2 5 Английски език
B1 - -

ПОЛША
Stanislaw Staszic School of Public Administration in 

Bialystok

ПОЛША University of Lodz

ПОРТУГАЛИЯ Universidade Portucalense Infante D. Henrique

ПОРТУГАЛИЯ Instituto Politecnico de Santarem

ЛИТВА Klaipeda State College

ЛАТВИЯ Information Systems Management Institute

ИТАЛИЯ Universita degli Studi di Modena

ИТАЛИЯ Universita degli Studi di Siena 

УНГАРИЯ Obuda University
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0312: Политически науки 2 5 Английски език B1 Полски език B1

0215: Музика и танцово изкуство 2 5 Английски език B1 Полски език B1

214: Графичен дизайн 2 5 Английски език B1 Полски език B1

481: Информатика, Компютърни науки 2 5 Английски език B2 Полски език B2

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2 Полски език B2

0731:Архитектура и градоустройство 2 5 Английски език B2 Полски език B2

041: Бизнес и администрация Английски език

0312: Политически науки Английски език

9025: Национална сигурност Английски език

0313: Психология 2 5 Английски език B2 Полски език B2

0312: Политически науки 12 5 Английски език B2 Полски език A2

041: Бизнес и администрация Английски език

9025: Национална сигурност Английски език

ПОЛША Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 0421: Право 2 5 Английски език B2 Полски език B2

СЛОВАКИЯ University of Zilina 0732: Строително инженерство 2 5 Английски език B1/B2 Словашки език B1

0731:Архитектура и градоустройство 2 5 Английски език B1 Турски език B1

0212: Моден, интериорен и индустриален 

дизайн
2 5 Английски език B1 Турски език B1

0731:Архитектура и градоустройство 3 4 Английски език B1 Турски език B1

0313: Психология 4 5 Английски език B1 Турски език B1

041: Бизнес и администрация 3 5 Английски език B1 Турски език B1

0731:Архитектура и градоустройство 3 5 Английски език B1 Турски език B1

ТУРЦИЯ Namik Kemal University 0732: Строително инженерство 4 5 Английски език B1 Турски език B1

ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ
University of Bolton 0421: Право 2 5 Английски език

IELTS Score of 

5,5-6
- -

041: Бизнес и администрация 2 5 Английски език B2
Македонски / 

Албански език
B2

0421: Право 2 5 Английски език B2
Македонски / 

Албански език
B2

0312: Политически науки 2 5 Английски език B2
Македонски / 

Албански език
B2

481: Информатика, Компютърни науки 2 5 Английски език B2
Македонски / 

Албански език
B2

041: Бизнес и администрация 2 10 Английски език B2 Норвежки език B2

061: Информационни и комуникационни 

технологии
2 10 Английски език B2 Норвежки език B2

НОРВЕГИЯ Hogskolen i Ostfold

ТУРЦИЯ Trakya University

БИВША 

ЮГОСЛАВСКА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ

South East European University

ТУРЦИЯ NİŞANTAŞI UNIVERSITY

ТУРЦИЯ Maltepe University

6 5 B2 - -

ПОЛША University of Wroclaw

ПОЛША
The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of 

Land Forces in Wroclaw, Poland

5 5 B1 - -

ПОЛША Lodz University of Technology 

ПОЛША National Defence University

ПОЛША University of Humanities and Economics in Lodz
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НОВИ ПАРТНИРАЩИ УНИВЕРСИТЕТИ 2015-2016  

• TH Köln - University of Applied Sciences, Германия; 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Полша; 

• Hogskolen i Ostfold, Норвегия; 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПАРТНЬОРСТВА 2015-2016 

• Zagreb School of Economics and Management, Хърватска; 

• Architectural Institute in Prague; 
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СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2015-2016 

•ASSIMEA, гр. Неапол, Италия - 3-6 месеца; 

•Индивидуални практики по желание на студентите; 

• http://erasmusintern.org/ 

• http://www.eurasmus.com/ 

•оио 
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Финансиране – студентска мобилност 

 
 Еразъм грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне 

допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в 

издръжката на живот в чужбина. Грантът не предвижда цялостно 

покриване на разходите по мобилността; 

 Еразъм грантът за финансиране на студентската мобилност зависи 

от стандарта на страната, в която ще се осъществи мобилността като се 

отпуска съгласно 3 групи държави-участнички в програмата (нисък, 
среден и висок стандарт); 
 Еразъм грантът е фиксиран грант спрямо групата от държави; 

 допълнителна финансова подкрепа за участие в студентска 

мобилност с цел практика спрямо групата от дъжави; 
 определеният грант не може да бъде увеличаван/намаляван; 
 допълнително финансиране за участници със специални 

потребности (до 100% от легитимните разходи); 

финансиране на пътни разходи не се предвижа; 
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Еразъм грант за участие в студентска 

мобилност с цел обучение 

ГРУПА ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА 
МЕСЕЧЕН ГРАНТ В 

ЕВРО 

Група 1 

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, 

Финландия, Швеция, Великобритания, 

Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария  

500 

Група 2 

Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, 

Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, 

Португалия, Словения, Исландия, Турция  

500 

Група 3 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта,  

Полша, Румъния, Словакия, бивша югославска 

република Македония 

450 
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Еразъм грант за участие в студентска 

мобилност с цел практика 

ГРУПА ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА 

МЕСЕЧЕН ГРАНТ В 

ЕВРО +допълнителна 

финансова подкрепа 

Група 1 

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, 

Финландия, Швеция, Великобритания, 

Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария  

700 

Група 2 

Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, 

Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, 

Португалия, Словения, Исландия, Турция  

700 

Група 3 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта,  

Полша, Румъния, Словакия, бивша югославска 

република Македония 

650 
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ПОЛЗИ ОТ ЕРАЗЪМ ОБУЧЕНИЕТО 
• Обогатяване на академичните познания; 

• Повишаване на езиковите компетенции; 

• Познания за интернационалната среда; 

• Жизнен опит, който води до личностно израстване, 

оформяне, манталитет, лични критерии и ценности. 
 

ПОЛЗИ ОТ ЕРАЗЪМ ПРАКТИКАТА 
• Запознаване със съвременните тенденции и изисквания на 

европейския работен пазар; 

• Придобиване на интеркултурни умения за работа в 

международна среда; 

• Създаване на професионални контакти;  
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ЕЗИКОВА 

ПОДКРЕПА 

 

• Онлайн  езикови  курсове  по  пет  основни  

езика  - английски,  френски,   немски,  

испански и италиански; 

• Онлайн оценка  на езиковите познания по 

тези езици преди и след мобилността; 

• Квота за участие в онлайн езиковите 

курсове; 



 

Краен срок за кандидатстване за участие в 

студентска мобилност с цел обучение  

за II семестър  

на академичната 2015/2016 г.:  

 

26 октомври 2015 г. 
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Благодарим Ви за вниманието! 

Отдел “Международна дейност и проекти” 


