Пътеводител

на Еразъм студента в НБУ

Еразъм+

Еразъм+
ПЪТЕВОДИТЕЛ НА
ЕРАЗЪМ СТУДЕНТА В НБУ
Новата европейска програма за образование, обучение, младеж
и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до
2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който има за цел постигане
на ефективно междусекторно взаимодействие.
Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното и
висшето образование, професионалното обучение, образованието за
възрастни и младежкия сектор.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса със специален акцент върху борбата с
младежката безработица, както и да насърчи развитието на иновациите и конкурентоспособността.
През 2017 г. програма „Еразъм+“ отбелязва 30 години от създаването си. Тя се оценява като най-разпознаваемата програма на Европейския съюз, даваща възможност за обучение и практика на студенти и
преподаватели в чуждестранни университети, фирми и организации.
Този обмен обикновено прераства в Еразъм преживяване – особено
за студентите, които се завръщат с много нови и незабравими впечатления и приятелства.
Мобилностите се осъществяват на базата на сключени двустранни
споразумения между университетите за период от два семестъра
или до 12 месеца за всеки цикъл от обучението (бакалавър/магистър/
докторант).
Повече информация за програмата можете да намерите на следните
интернет адреси:
www.hrdc.bg
www.erasmusplus.nbu.bg
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СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С
ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ (СМО)
Ежегодно в периода февруари – април НБУ обявява конкурс за подбор на Еразъм студенти за следващата учебна година. Конкурсът се
обявява в интернет страницата на НБУ www.erasmusplus.nbu.bg/bg/
studentska-mobilnost-s-cel-obuchenie.

Общи критерии за подбор на студенти на НБУ за участие в
СМО
• Според правилата на програма „Еразъм+“ право на участие в СМО
имат всички редовни студенти: бакалаври, магистри и докторанти;
• За студентите от бакалавърска степен се изисква да са завършили
успешно първите два семестъра от обучението си, а за студентите,
обучаващи се в магистърска и докторска степен е достатъчно да са
завършили един семестър;
• Студентите трябва да са взели успешно всички изпити по учебен
план до момента с общ успех по-висок от Мн. добър (4,50);
• Изисква се документ за владеене на езика, на който ще се води обучението в чуждестранния университет – официално признат сертификат или покрито в НБУ ниво – минимум B1 с успех по-висок от
Мн. добър (4,50).
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Подборът на кандидатите се извършва на конкурсен принцип и
протича в три кръга:
първи кръг: разглеждане на подадените в Еразъм-офиса доку•
менти и подбор на общоуниверситетско равнище от утвърдена
Еразъм комисия. Преди да подаде документи, студентът трябва
обстойно да разгледа интернет страницата на избрания от него
университет и да обърне специално внимание на предлаганите
курсове и на какъв език ще бъдат водени те.
*При подаване на документите в Еразъм-офиса на НБУ студентите могат да се кандидатират само за един университет.
•

втори кръг: провеждане на интервю с кандидатите по департаменти от избрани департаментни Еразъм комисии. Списъкът с
избраните студенти се протоколира от департаментните Еразъм
координатори и се представя в Еразъм-офиса.
*По време на втория кръг департаментната Еразъм комисия
може да пренасочи студента към по-подходящ университет.

•

трети кръг: одобрените от НБУ кандидати подават документи
към приемащите чуждестранни университети.

След успешно преминаване на първите два кръга
всеки кандидат следва:
•

•

•
•
•

да попълни писмо-номинация (Nomination letter) и да го изпрати
по e-mail на erasmus.nbu@gmail.com. Писмото се подписва от Ректора на НБУ и носи печата на университета. Еразъм-офисът изпраща номинацията по електронен път до приемащия университет с
копие до студента, който получава хартиения оригинал;
да влезе във връзка с приемащия университет и да се информира
за необходимите формуляри за кандидатстване, както и за това
кога, как и къде да ги изпрати след попълването им (обикновено тези данни са публикувани на сайта на университетите в подстраниците International Relations Office; International Students –
Admission, Exchange Students, Erasmus students);
да проучи възможностите за ползване на общежитие или квартири;
да прецени желае ли да се включи в интензивен курс за езикова
подготовка, който обикновено започва с около месец преди началото на семестъра;
да договори, след като получи потвърждение за прием от чуждестранния университет, курсовете, които ще изучава и да подпише т.
нар. “Learning Agreement“
*За заминаващите есенен семестър Еразъм студенти е възможно
грантът им да бъде изплатен след започване на мобилността и
това да наложи първоначално самофинансиране;
**За заминаващите пролетен семестър Еразъм студенти е задължителано да приключат предходната изпитна сесия в НБУ, за да
могат да реализират мобилност.
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СТУДЕНТСКА
МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ
ОБУЧЕНИЕ (СМО)

Етапи на кандидатстване за СМО

ВСИЧКО ЗА Т. НАР.
LEARNING AGREEMENT (LA)
• Learning agreement (LA) е споразумението, което се сключва между студента, НБУ и приемащия чуждестранен университет и включва опис на изучаваните в чуждестранния университет курсове и техните еквиваленти в НБУ.
• LA се състои от три части – Before the Mobility (1), During the Mobility
(2), After the Mobility (3), публикувани в сайта на НБУ в частта за Еразъм студентска мобилност;
1. LA Before the Mobility се подписва преди заминаването. Еразъм студентът задължително следва да се консултира с департаментен координатор (списък на координаторите е включен в
края на пътеводителя) и/или програмен консултант, за да бъдат
уточнени подходящите курсове, които ще изучава в приемащия
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2. LA During the Mobility – в рамките на един месец след началото на учебната година в приемащия университет студентът има
право да променя курсовете, записани в LA Before the Mobility.
За целта той трябва отново да консултира промените със съответния департаментен Еразъм координатор и/или програмен
консултант в НБУ и да попълни променените курсове в таблица
A2 за приемащия университет, в която посочва кои курсове премахва и кои добавя на тяхно място и в таблица B2 с техните еквиваленти в НБУ. Необходимите подписи и печати са като за LA
Before the Мobility. Студентът задължително изпраща попълнения LA During the Mobility на Еразъм-офиса в НБУ.
3. LA After the Mobility се издава от приемащия чуждестранен
университет след приключване на семестъра и документира
реалния период на престой на студента, броя на кредитите и
оценките от изпитите. След завръщането си Еразъм студентът
получава на базата на LA After the Mobility акредитиране на изучаваните от него курсове в НБУ, където има разработена Европейска система за трансфер на кредити (ECTS) – 10 часа са
равни на 1 кредит в НБУ, който се равнява на 1 ECTS кредит.

*За един семестър могат да бъдат признати максимум 30 кредита,
дори студентът да е записал повече курсове в приемащия университет. Курсове извън учебната програма на студента като спорт, чужди езици и изкуства не се акредитират в НБУ.
**Препоръчително е студентът да избере курсове, които не е посещавал в НБУ до момента на заминаване. Записаните курсове трябва да са
академични към бакалавърска/магистърска/докторска програма. Курсовете и оценките се приравняват към идентични или сродни на тези
в НБУ. В случай на липса на съответствие, курсът, слушан в чуждестранния университет се въвежда като нов със сигнатура SOCE и носи
съответния брой кредити (по преценка на програмния консултант).

5

LEARNING
AGREEMENT

университет (попълват се в таблица А на LA) и техните еквиваленти в НБУ (попълват се в таблица B на LA). Това се налага
от факта, че след завръщането на студента департаментният
Еразъм координатор акредитира изучаваните в чуждестранния
университет курсове и ги приравнява към еквивалентите им в
НБУ. LA Before the Mobility се подписва от студента, от съответния департаментен Еразъм координатор и програмен консултант на НБУ и от Еразъм-офиса, както и от отговорните лица в
приемащия университет.

Higher Education:
Learning Agreement form
Student’s name
Academic Year 20…/20…

Learning Agreement
Student Mobility for Studies
Last
name(s)

First name(s)

Date of birth

Nationality

Sex [M/F]

Sending
Institution

Name

Faculty/
Department

Erasmus code
(if applicable)

Address

Country

Contact person name; email;
phone

Receiving
Institution

Name

Faculty/
Department

Erasmus code (if
applicable)

Address

Country

Contact person name; email;
phone

Study cycle

Field of
education

Ц

Student

Before the mobility

ЗЕ

Study Programme at the Receiving Institution

Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. to [month/year] ……………
Table A
Before the
mobility

Component
code
(if any)

Component title at the Receiving
Institution
(as indicated in the course catalogue)

Semester
[e.g. autumn/
spring; term]

Number of ECTS credits (or
equivalent) to be awarded
by the Receiving Institution
upon successful completion

БР
А

Total: …
Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information]

The level of language competence in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees
to acquire by the start of the study period is: A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐ C2 ☐ Native speaker ☐

Table B
Before the
mobility

Component
code
(if any)

Recognition at the Sending Institution
Component title at the Sending
Semester
Institution
[e.g. autumn/
(as indicated in the course catalogue)
spring; term]

Number of ECTS credits (or
equivalent) to be recognised
by the Sending Institution

О

Total: …
Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information]

Commitment

By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution conﬁrm that they approve the Learning Agreement and that they will
comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneﬁciary
Institution and the student should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution conﬁrms that the educational
components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. The Sending Institution commits to recognise all the credits
or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as
described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving
Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.

Commitment

Name

Email

Position
Student

Student
Responsible person at the Sending
Institution
Responsible person at the Receiving
Institution
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Date

Signature

During the Mobility

Table A2
During the
mobility

Component
code
(if any)

Component title at the
Receiving Institution
(as indicated in the course
catalogue)

Deleted
component
[tick if
applicable]

Added
component
[tick if
applicable]

х

Reason for
change

Number of
ECTS credits
(or equivalent)

Choose an item
Choose an item

Ц

х

Exceptional changes to Table B (if applicable)

(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution)

Component title at the
Sending Institution
(as indicated in the course
catalogue)

Deleted
component
[tick if
applicable]

Added
component
[tick if
applicable]

ЗЕ

Component
code
(if any)

БР
А

Table B2
During the
mobility

Number of ECTS credits (or
equivalent)

After the Mobility

Transcript of Records at the Receiving Institution

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] …………….
Component
code
(if any)

О

Table C
After the
mobility

Component title at the Receiving
Institution
(as indicated in the course
catalogue)

Was the
component
successfully
completed by
the student?
[Yes/No]

Number of ECTS
credits
(or equivalent)

Grades received
at the Receiving
Institution

Total: …

Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] …………….

Table D
After the
mobility

Component
code
(if any)

Title of recognised component at the Sending
Institution
(as indicated in the course catalogue)

Number of
ECTS credits
(or equivalent)
recognised
Total: …
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Grades registered
at the Sending
Institution
(if applicable)

LEARNING
AGREEMENT

Exceptional changes to Table A
(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution)

Преди заминаване за СМО
всеки Еразъм студент на НБУ следва:
• да запише семестъра в НБУ като Еразъм студент в отдел „Студенти“,
корпус І (Студентски център, централно фоайе), което става само на
място, не е възможно да се направи онлайн;
• да си направи здравна застраховка за целия период на мобилност
или да се снабди с Eвропейска здравна карта (www.ezok.bg);
• да си открие сметка в евро в Райфайзенбанк, в която да получи
своя Еразъм грант;
• да подпише индивидуален договор за Еразъм грант заедно с двамата си гаранти;
• да попълни декларация за защита на личните данни;
• да премине през онлайн входящ тест по език (On-Line Language
Support – OLS), като за целта ще получи e-mail с линк към теста. Ако
резултатът от теста покаже ниво по-ниско и/или равно на В1, се
дава възможност за участие в онлайн езиков курс по време на самата мобилност. След приключване на мобилността всеки студент
държи финален езиков тест;
*Принципно Еразъм студентите на НБУ подписват договор за Еразъм грант за един семестър. Удължаване на престоя е възможно
само за тези студенти, които провеждат мобилността си през
есенния семестър и той не е дипломантски.
**Желание за удължаване на Еразъм престоя си студентите документират един месец преди края на мобилността си със заявление до
Еразъм-офиса (в свободен текст, който излага основните мотиви за
това) и писмено съгласие от страна на приемащия университет. Заявлението се разглежда от съответния департамент и от Еразъм
комисията на НБУ.
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ПОДПИСВАНЕ НА
ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА ЕРАЗЪМ ГРАНТ
Индивидуалният договор за Еразъм грант се подписва от заминаващия студент и от Ректора на НБУ и включва: правата и задълженията
на студента, точния период на мобилността и размера на Еразъм гранта, както и документите, които студентът трябва да представи след
приключване на мобилността си.

*В случаите, когато студентът пристига по-рано и/или отпътува обратно по-късно от изискваните от приемащия университет
дати, за този период не получава Еразъм грант.
Еразъм грантът е финансова помощ, предназначена за покриване на
допълнителните разходи по всяка мобилност, произтичащи от различията в издръжката за живот в чужбина. Той се изчислява като месечна ставка и варира между 400 и 500 евро в зависимост от държавата, в
коята се реализира мобилността. Не се предвижда субсидия за пътни
разходи. По тези причини Еразъм грантът по дефиниция НЕ покрива
изцяло пребиваването в чуждестранния университет. Необходимо е
студентът да си осигури допълнително самофинансиране.
*Еразъм грантът се получава на един транш по банков път на изрично посочена в индивидуалния договор сметка в евро в Райфайзенбанк.
Образец на индивидуален договор за Еразъм грант е публикуван на
интернет страницата на НБУ (www.erasmusplus.nbu.bg/bg/studentskamobilnost-s-cel-obuchenie). Всеки потенциален Еразъм студент, след
като изтегли бланката и я попълни на компютър съгласно указанията,
следва да я изпрати по e-mail на Еразъм-офиса.
Еразъм-офисът поема ангажимент за обработка на получените документи и за договаряне на среща за подписване на споразумението от
страна на студента и на неговите гаранти.
*Фигуриращите в индивидуалния договор гаранти на студента са
пълнолетни лица, запознати с отговорността, която поемат. Те
подписват Запис на заповед с цел осигуряване на коректното отчитане на получените средства.
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ИНДИВИДУАЛЕН
ДОГОВОР

В договора студентът посочва началната и крайната дата на своя престой. Началната дата на престой е първият ден, в който се изисква
присъствие на студента в приемащия университет (започване на учебните занятия/orientation week/езиков курс). Крайната дата на престой е последният ден, в който студентът е в приемащия университет
с академична цел.

ДОГОВОР
ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
МЕЖДУ ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Академична година .........................
№
Днес, …………. ………, в гр. София, между:

Ц

1. Нов български университет
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление: 1618 София, ул. „Монтевидео“ № 21
Телефон: 0035928110647; 0035928110220
E-mail: mcvetkova@nbu.bg; iilieva@nbu.bg

ЗЕ

Наричан по-нататък „НБУ“, представляван за целите на подписването на
настоящия Договор от ..................................................................., от една страна,
и

О

БР
А

2. ...........................................................................................................................................
(име и фамилия на студента)
ЕГН:......................................................................................................................................
Национаност:.....................................................................................................................
Постоянен адрес: ..............................................................................................................
Телефон: .............................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................
Пол: [М/Ж]...........................................................................................................................
Степен на обучение: бакалавър/магистър/докторант (отбележете вярното)
Област на знание: ...........................................................................................................
(в НБУ)
Код:
Брой завършени години от висше образование: ..................................................
се споразумяха, че студентът ще осъществи мобилността с финансова
подкрепа от средства на ЕС, програма „Еразъм+“ при следните специални
условия и приложения по-долу, които са неразделна част от този договор
(означаван за краткост „договора”)
Приложение I
Общи условия
Приложение II Студентска харта Еразъм
Условията, посочени в специалните условия, имат предимство пред тези,
посочени в приложенията.
Плащанията от страна на НБУ към студента по настоящия договор следва
да бъдат направени по следната банкова сметка на студента.
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Банка: …………………………………………………………………………….
Адрес на клона: ………………………………………….…………………….
Титуляр на сметката: …………………………………….……………………
IBAN: ………………………………………………………….………………….

Ц

BIC: …………………………………………………………….…………………

ЗЕ

ЧЛЕН 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

О

БР
А

1.1. НБУ се съгласява да предостави на студента финансова подкрепа (означавана и като „грант” или „финансиране”) със средства, предоставени на НБУ от Европейския съюз за осъществяване на мобилност с
цел обучение (означавана и като „обучение”) по програма „Еразъм+“.
1.2. Студентът приема да получи финансовата подкрепа в размер, определен в член (3.) и се задължава да извършва дейностите по мобилността с цел обучение съгласно описанието им, съдържащо се в
Learning Agreement Before/During the Mobility (Споразумението за
обучение).
1.3. Във връзка с предмета на договора, студентът декларира, че е запознат и приема изцяло сроковете и условията, посочени в настоящия
договор. Всяко изменение или допълнение на клаузите на настоящия
договор, включително промяна на началната и крайната дата, следва
да бъде заявено от страна на участника и одобрено от двете страни в
официална писмена форма.
ЧЛЕН 2. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА МОБИЛНОСТТА
2.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни. В случай че е налице разминаване между датите на подписване,
за начало се възприема по-късната измежду двете дати.
2.2. Периодът на мобилността на студента по този договор следва да започне най-рано на …….. г. и да завърши най-късно на ……. г. Началната дата на периода на мобилността е първият ден, в който студентът трябва да присъства в приемащия университет. Крайната
дата на периода в чужбина, е последният ден, в който участникът
трябва да присъства в приемащия университет.
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ИНДИВИДУАЛЕН
ДОГОВОР

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

ЗЕ

Ц

2.3. Студентът следва да получи финансова подкрепа от средствата на ЕС,
програма „Еразъм+“ за …. месеца и ….. дни, равняващи се общо на …
дни.
2.4. Общата продължителност на периода на мобилността, включително
периода без финансова подкрепа от ЕС, предишни участия, съгласно
ръководството по програма „Еразъм+“, не трябва да надвишава 12
месеца за всеки цикъл на обучение.
2.5. Искания към НБУ за удължаване на срока на мобилността следва да
бъдат отправени най-късно един месец преди края на периода на мобилността.
2.6. Learning Agreement After the Mobility (Академичната справка –
Transcript of Records или сертификат за престой – Certificate of Stay),
съпроводени с допълнителни документи (ако е приложимо), потвърждават началните и крайните дати на периода на мобилността.
2.7. Студентът ще прекара своята мобилност в:
Име на приемащата институция: ………...........……..……………………….
Адрес на приемащата институция: ……………………………………………
Държава на приемащата институция: …………………………………………
Език на обучение в приемащата институция: …...……………………………
ЧЛЕН 3. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

О

БР
А

3.1. Финансовата подкрепа, отпускана на студента по настоящия договор
от страна на НБУ със средства от Европейския съюз, трябва да послужи за съфинансиране на обучението на студента в максимален
размер от ………………….….. (словом) евро, което съответства на
……………… евро на месец и ……………… евро за допълнителни дни.
3.2. Окончателният размер на финансовата подкрепа за периода на мобилността ще бъде определен от НБУ посредством умножаване на
релната продължителност на мобилността в дни/месеци, посочена в
член (2.3.), по определената за съответната приемаща държава месечна ставка. В случай на непълни месеци, финансовата помощ ще
бъде изчислена посредством умножаване броя на дните от непълния
месец по 1/30 от еденичната ставка на месец.
3.3. Възстановяването на разходите, направени във връзка с отпуснатото
финансиране за специални потребности, когато е приложимо, се основава на разходооправдателни документи, предоставени от участника.
3.4. Финансовата подкрепа не може да се използва за покриване на подобни дейности, финансирани с европейски средства.
3.5. Независимо от член (3.4.), финансовата подкрепа е съвместима с други източници на финансиране, включително доходи, които участникът може да получи извън обучението си, доколкото това не пречи
той/тя да извършва дейностите, предвидени в Learning Agreement
Before/During the Mobility (Споразумението за обучение).
3.6. Финансовата подкрепа или част от нея трябва да бъдат възстановени,
ако студентът не отговаря на условията по споразумението. Ако сту-
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дентът прекрати споразумението, преди да приключи, той/тя трябва
да възстанови финансовата подкрепа, която е изплатена, освен ако не
е договорено друго с НБУ. В случаите, когато участникът е възпрепятстван да завърши мобилността си поради форсмажорни обстоятелства, той/тя следва да получи финансова подкрепа, съответстваща на
действителната продължителност на периода на мобилността, описана в чл. (2.2.). Всички оставащи средства трябва да бъдат възстановени,
освен ако не е договорено друго с НБУ. Такива случаи трябва да бъдат
докладвани от страна на изпращащата институция и приети от Националната агенция.
ЧЛЕН 6. ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА

ЧЛЕН 7. ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТНИКА

О

7.1. След приключване на обучението студентът се задължава в срок от
две седмици да отчете проведената мобилност и представи на НБУ
следните документи за признаване на престоя:
1.
Learning Agreement Before/During the Mobility (Споразумение
за обучение) – документ, подписан от студента и двете институции;
2.
Learning Agreement After the Mobility (Сертификат за престой
и Академична справка) – документ, който се издава от приемащия университет при/след приключване на мобилността. Датите, посочени в този документ отразяват реалния академичен
престой на студента и крайното финансиране на престоя на
студента ще е съобразено тях. На базата на отразените успешно взети курсове и кредитите, посочени в този документ, се прави академичното признаване на престоя на студента и акредитацията на курсовете му.
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ИНДИВИДУАЛЕН
ДОГОВОР

БР
А

ЗЕ

Ц

6.1. Студентът извършва онлайн оценка на езиковите познания преди
и в края на периода на мобилността, в случай че основният език на
обучение е чешки, датски, гръцки, английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, полски, португалски или шведски. Студентите, на които някой от изброените езици е майчин, не следва да
извършват оценка на езиковите си познания. Приключването на онлайн оценяването преди заминаване е задължително условие за
мобилност, с изключение на надлежно обоснованите случаи.
6.2. Резултатът за ниво от входящия тест от онлайн оценката на езиковите компетенции по ............. език на студента е: A1☐ A2☐ B1☐ B2☐
C1☐ C2☐
6.3 Студентът преминава онлайн езиков курс по ……………., за да се подготви за периода на мобилността в чужбина, използвайки лиценза,
предоставен му от НБУ. Студентът трябва незабавно да информира
НБУ, ако не е в състояние да извърши онлайн курса.

О
БР
А

5.

Декларация за защита на личните данни;
On-line EU survey (Финален отчет) – по образец, попълва се от
студента след приключване на мобилността. Допълнително
онлайн проучване може да бъде изпратено до участника с цел
по-точно отчитане на въпросите, свързани с признаването на мобилността.
Автобусни билети/бордни карти/печати в паспорта, удостоверяващи пътуването от и до дестинацията, за която е получено
финансиране.

ЗЕ
Ц

3.
4.

*При пътуване с неорганизиран транспорт (личен автомобил) за
удостоверяване на пътуването се изисква представяне на договор за наем (подписан от двете страни) в общежитие/квартира,
както и адресна регистрация в града на приемащата институция;

6.
7.

Копия на Европейска здравна карта и/или допълнителни (медицински) застраховки;
Преминаване на задължителните онлайн оценки на езиковите познания преди и в края на периода на мобилността.
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Задължение за пълно или частично възстановяване на
получения Еразъм грант
Възстановяване на получен Еразъм грант се дължи в следните 3 (три)
случая:
1. Грантът не е използван за целите, за които е отпуснат, а именно:
•
минимум 3 успешно взети изпита или 30 кредита от програмата;
•
за студентите в дипломантски семестър/докторски програми
– 1 взет изпит по специалността;
2.

Липса на отчетен документ.
Отчетните документи, които студентът трябва да представи
в срок до 2 седмици от приключването на мобилността са:
•
Learning Agreement Before/During/After the Mobility;
•
Декларация за защита на личните данни;
•
On-line EU survey (Финален отчет);
•
Автобусни билети/бордни карти/печати в паспорта/договор
за наем;
•
Копия на Европейска здравна карта (www.ezok.bg) и/или допълнителни (медицински) застраховки;
•
Онлайн лицензи за езикови познания преди и в края на мобилността (ако е приложимо).

3.

Период на мобилност под 90 дни (три месеца) се счита за нелегитимен;
•
Крайният период на мобилност се изчислява на базата на датите, посочени от приемащия университет в издадените от
него финални документи.

Заплащане на академична такса за обучение в приемащия
чуждестранен университет или в НБУ
Студентът НЕ заплаща академична такса за обучение нито в приемащия университет, нито в НБУ.

Отказ от договорена мобилност
При отказ от договорена вече мобилност, независимо от причината за
това, студентът трябва да плати разходите за неустойка, ако приемащият университет поиска такава.
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СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
С ЦЕЛ ПРАКТИКА (СМП)
Студентската мобилност с цел практика представлява стаж в предприятие, фирма или организация в чужбина, като стремежът е той максимално да съответства на областта на обучение на студентите, както и
на техните потребности за личностно развитие.

Подборът на Еразъм студенти с цел практика в НБУ се извършва по
документи и след интервю в съответния департамент. Одобрените
от НБУ кандидати се представят пред приемащата институция и при
положително становище получават от нея покана (Letter of Invitation).
Допълнителна помощ и информация за подходящи фирми, предлагащи стажове и практики, предоставя също и Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) – www.isic.bg/za-nas.

Условия за кандидатстване за СМП
До участие в конкурса се допускат редовни студенти на НБУ след завършен втори семестър. За студентите в магистърски и докторски
програми се изисква завършен първи семестър от магистърската/докторската програма с всички взети изпити.
Мобилностите трябва да бъдат реализирани в рамките на една академична година.
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СТУДЕНТСКА
МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ
ПРАКТИКА

Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение
(бакалавърска, магистърска и/или докторска) и да бъде с продължителност от 2 до 12 месеца за всяка степен. Този вид мобилност е достъпна и за тези, които наскоро са завършили висшето си образование, но все още имат студентски права. За тях практиката може да се
реализира до една година след завършването им.

Документи за кандидатстване за СМП
Следният комплект документи се изисква при кандидатстване за СМП:
1.
2.
3.
4.
5.

Формуляр за кандидатстване;
Академична справка, доказваща общ успех минимум Мн. добър
(4,50);
Европас автобиография на английски език;
Документ за владеене на чужд език: международно признат сертификат или ниво В1, покрито в НБУ с успех минимум Мн. добър
(4,50);
Декларация за защита на личните данни.
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Документи за осъществяване на СМП
Следният комплект документи се изисква за осъществяване на СМП:

4.
5.
6.

Learning Agreement Before/During/After the Mobility;
On-line EU survey (Финален отчет);
Автобусни билети/бордни карти/печати в паспорта/договор за
наем;
Копия на Европейска здравна карта, застраховка гражданска отговорност и застраховка, покриваща трудова злополука;
Онлайн лицензи за езикови познания преди и в края на мобилността (ако е приложимо);
Декларация за защита на личните данни.

*Период на мобилност под 60 дни (два месеца) се счита за нелегитимен;
**Периодът на мобилност се определя на базата на посочените от
приемащата чуждестранна институция дати в издадените от нея
финални документи.

Общи положения за статута на Еразъм студентите на НБУ
1.

Всеки Еразъм студент трябва да се запише преди заминаването
си в отдел „Студенти“ (Студентски център, централно фоайе) за семестъра, в който ще бъде в чуждестранен университет, като не е
длъжен да записва курсове в НБУ за този период.

2.

Студентите имат статут на Еразъм студенти само за периода, определен в техните индивидуални договори за Еразъм грант – съответно всички отчетни документи трябва да са за периода, посочен
в договора.
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СТУДЕНТСКА
МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ
ПРАКТИКА

1.
2.
3.

Помощ и допълнителна информация
Всички студенти на НБУ, проявяващи интерес към програма „Еразъм+“,
могат да се обърнат към доброволците от Erasmus Student Network –
ESN NBU – най-голямата студентска асоциация в Европа:
www.facebook.com/ESNNBU
nbu.esn@gmail.com
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Моята Еразъм история
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АКАДЕМИЧНИ ЕРАЗЪМ
КООРДИНАТОРИ НА НБУ
Департамент

Координатор

Контакти

Администрация и
управление

доц. д-р Нинел
Кьосева
доц. д-р Мария
Николова

nkioseva@nbu.bg
офис 620, корпус 2
mnikolova@nbu.bg
офис 211, корпус 2

Англицистика

гл. ас. Андрей
Андреев

aandreev@nbu.bg
офис 221, корпус 2

Антропология

гл. ас. д-р Росица
Генчева

guentcheva@nbu.bg
офис 615, корпус 2

Археология

доц. д-р Илиян
Боянов

ilianboyanov@nbu.bg
офис 219, корпус 2

Архитектура

арх. д-р Миряна
Йорданова Петрова

myordanova@nbu.bg
офис 508, корпус 2

Библиотека

Вера Любенова

vlyubenova@nbu.bg
02/8110261

Дизайн

преп. Теодора
Момекова

momekova@gmail.com
офис 509, корпус 2

Здравеопазване и
социална работа

гл. ас. д-р Полина
Михова

pmihova@nbu.bg
офис 213, корпус 2

Изкуствознание и история
на културата

доц. д-р Оксана
Минаева

ominaeva@nbu.bg
офис 612, корпус 2

Изящни изкуства

доц. д-р Калина
Христова

k_hristova@nbu.bg
офис 511, корпус 2

Икономика

ас. д-р Елена Спасова

elenaspasova@nbu.bg
офис 605, корпус 2

Информатика

доц. д-р Велина Славова
гл. ас. д-р Йоана
Минкова

velinasla@gmail.com
yminkova@nbu.bg
офис 611, корпус 2

История

ас. Методи Методиев

mmetodiev@nbu.bg
офис 206, корпус 2

Кино, реклама и
шоубизнес

преп. Ангелина
Василева
секретар-специалист
Веселка Нестерова

a_vassileva@nbu.bg
vnesterova@nbu.bg
офис 408, корпус 2

Когнитивна наука и
психология

гл. ас. д-р Пенка
Христова

phristova@cogs.nbu.bg
офис 401, корпус 1

Масови комуникации

гл. ас. д-р Стойко
Петков

spetkov@nbu.bg
офис 710, корпус 2
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garnaoudov@nbu.bg
eschweizer@nbu.bg
офис 504А, корпус 1

Национална и
международна сигурност

доц. д-р Юлияна
Каракънева

ykarakaneva@nbu.bg
офис 203, корпус 2

Нова българистика

доц. д-р Морис
Фадел

mfadel@nbu.bg
офис 112, корпус 1

Политически науки

гл. ас. д-р Петя
Георгиева

pgeorgieva@nbu.bg
офис 601, корпус 2

Право

гл. ас. д-р Силвия
Цонева

stsoneva@nbu.bg
офис 412, корпус 1

Природни науки

доц. д-р Галина
Сачанска

gsatchanska@nbu.bg
офис 606, корпус 2

Романистика и
германистика

ас. Мария Спасова френски, италиански,
испански, немски

mspassova@nbu.bg
офис 221, корпус 2

Средиземноморски и
Източни изследвания

доц. д-р Майя
Василева

lavagetas@hotmail.com
офис 406, корпус 1

Телекомуникации

гл. ас. д-р Полина
Михова

pmihova@nbu.bg
офис 213, корпус 2

Театър

гл. ас. д-р Ася
Иванова

assiaivanova@nbu.bg
офис 513, корпус 1

Философия и социология

гл. ас. д-р Теодора
Карамелска

teodora_karamelska@abv.bg
офис 110, корпус 1

Югоизточноевропейски
център за семиотични
изследвания

д-р Иво Велинов

velinov.ivo@gmail.com
офис 110, корпус 1
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АКАДЕМИЧНИ
ЕРАЗЪМ
КООРДИНАТОРИ

Музика

доц. д-р Георги
Арнаудов
д-р Ермила
Секулинова-Швайцер

Контакти

Адрес:
Нов български университет,
1618 София, ул. „Монтевидео“ № 21
Еразъм офис: корпус 2, офис 707
тел. 02/8110 647; 02/8110 687
e-mail: erasmus.nbu@gmail.com

Уебсайт:
www.erasmusplus.nbu.bg

Facebook:
ERASMUS NBU OUTGOING

Skype:
erasmus.nbu
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