Програма “Еразъм+”
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
Определение: Период на обучение в чужбина в партниращо висше училище.
Периодът на обучението в чужбина трябва да бъде част от програмата за
обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска,
магистърска или докторска степен. Мобилността трябва да отговаря на
обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.
Изисквания/документи за кандидатстване:
- Студенти, завършили втори семестър. За студентите в магистърски или
докторски програми се изисква завършен първи семестър от
магистърската или докторската програма. За признаване на престоя в
чуждестранния университет се изискват минимум три успешно взети
изпита или 30 кредита от програмата в НБУ, в която се обучава студента.
Студентите в дипломантски семестър и в докторски програми – престой
един семестър и мин. един взет изпит по специалността.
-

Студентите трябва да имат ВСИЧКИ взети изпити по учебен план;

-

Студентите трябва да имат общ успех мин. 4,50 по академична/обща
справка;

-

Владеене на чужд език: мин. ниво В1 с успех мин. 4,50. Признават се
международно признати сертификати или ниво, покрито в НБУ.

-

Формуляр за кандидатстване и декларация за предишно участие в
програма „Еразъм“;

-

Кандидатства се само за един приемащ университет като се спазва
съответствието по област на знание на специалността, в която студентът
се обучава и посочената област на знание в интер-институционалното
споразумение, по което студентът кандидатства. Препоръчително е
студентът да се консултира с департаментния Еразъм координатор или
програмния директор при избора на курсове. Списъкът с
интеринституционалните споразумения може да бъде намерен на този
линк http://www.erasmusplus.nbu.bg/.

Продължителност на мобилността: от 3 до 12 месеца по време на всеки цикъл
на обучение (бакалавър, магистър, докторант).
Селекция:
Конкурсът се провежда един път в годината за следващата академична година
като студентите посочват семестъра, в който искат да реализират мобилността
си. Кандидатстването се провежда в три кръга:
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-

ПЪРВИ КРЪГ: подаване на документи в Еразъм офиса. Селекцията се
извършва на общоуниверситетско равнище от утвърдена Еразъм комисия;
ВТОРИ КРЪГ: провеждане на интервю по департаменти от избрани
департаментни Еразъм комисии;
ТРЕТИ КРЪГ: селектираните от НБУ Еразъм студенти кандидатстват към
приемащия университет.

С цел успешното кандидатстване и реализиране на мобилността
студентът следва предварително самостоятелно да проучи условията
на приемащия университет (език на обучение, програми и курсове,
общежитие и пр.).
За академичния период на своята мобилност Еразъм студентите получават
Еразъм
грант:
финансова помощ, целяща да подпомогне
допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в

стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не
предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се на
базата на месечна ставка.
Еразъм грантовете за страните, участващи в програмата са разделени на три
групи:
Група 1
Дания,
Финландия,
Исландия,
Ирландия,
Люксембург,
Швеция, 520,00 евро
Великобритания,
Лихтенщайн,
Норвегия
Група 2
Австрия, Белгия, Германия, Франция,
Италия, Гърция, Испания, Кипър, 520,00 евро
Холандия, Малта, Португалия
Група 3
Хърватия, Чехия, Естония, Латвия,
Литва, Унгария, Полша, Румъния, 470,00 евро
Словакия,
Словения,
Македония,
Турция
До възстановяване (пълно или частично) на получения Еразъм грант от
студентите може да се стигне при следните случаи:
- Липсата и на един отчетен документ води до възстановяване на цялата
сума;
- Грантът не е използван за целите, за които е отпуснат – мин. три успешно
взети изпита или 30 кредита от програмата.
- Частично или напълно непроведен период на мобилност – период под 90
дни (три месеца) се счита за нелегитимен. Всяко по-ранно прибиране води
до преизчисляване на периода на мобилност и евентуално до
възстановяване на средства.
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За начална дата на периода на мобилността се смята първия ден, в който
студентът трябва да присъства в приемащия университет. Крайната дата на
периода в чужбина, е последният ден, в който студентът трябва да присъства в
приемащия университет.
След приключване на мобилността програмният консултант/Еразъм
департаментният координатор извършва акредитацията на курсовете:
- Обучението на Еразъм студентите в приемащия университет може да
включва курсове и учебни практики, когато спецификата на обучението
позволява това. Тези периоди се признават напълно на основание на
интер-институционалните споразумения между университетите;
- Записаните
курсове
трябва
да
са
академични
към
бакалавърска/магистърска/докторска
програма.
Курсове
извън
академичната програма като езици, спорт, изкуства могат да се
записват от студентите, ако приемащият университет позволява, но не се
акредитират и не се признават като взети от НБУ. Курсът от приемащия
университет се признава за носещ кредити и се приравнява към курс на
НБУ само при успешно взет изпит;
- Акредитацията се извършва на основата на представени документи:
Learning Agreement Before/During/After the Mobility. Курсовете и оценките се
приравняват към идентични или сродни на тези в НБУ. В случай, че няма
такива, курсът, слушан в приемащия университет се въвежда като нов със
сигнатура SOCE и носи съответния брой кредити (по преценка на
програмния консултант).

За допълнителна информация: Еразъм офис
 офис 707, корпус 2;
 http://www.erasmusplus.nbu.bg/
 тел. 02/8110 647
 e-mail: erasmus.nbu@gmail.com
 Skype: erasmus.nbu
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