ПРОЦЕДУРА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА МОБИЛНОСТИТЕ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 2014-2020 г.
ИЗХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ
1. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ (СМО)
Студентската мобилност с цел обучение (СМО) е период на обучение в партниращо
висше училище в чужбина - част от програмата за обучение на студента, завършваща
с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска.
Продължителност на мобилността – от 3 до 12 месеца (един или два семестъра) по
време на всяка степен на обучение.
За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм-грант – финансова
помощ за поемане на допълнителните разходи по мобилността, породени от
различията в стандарта на живот. Грантът не предвижда цялостно покриване на
разходите и се изчислява като месечна ставка, която се определя всяка академична
година.
Изисквания към кандидатите за СМО
- Студенти, завършили втори семестър. За студентите в магистърски или
докторски програми - завършен първи семестър от магистърската или
докторската програма.
- Успешно взети всички изпити по учебен план с общ успех по академична
справка – минимум Мн. добър (4,50);
- Владеене на чужд език - ниво В1 с успех минимум Мн. добър (4,50); Признават
се международно признати сертификати или ниво, покрито в НБУ;
- Кандидатства се само за един приемащ университет при спазване на
съответствието по област на знание (на специалността, в която студентът се
обучава и на посочената в междуинституционалното споразумение, по което
студентът кандидатства).
Подбор на кандидатите за СМО – на конкурсен принцип, като конкурсът се провежда
еднократно всяка година - за следващата академична година. Конкурсът се провежда в
три кръга:
- първи кръг: разглеждане на подадените в Еразъм-офиса документи и подбор
на общоуниверситетско равнище от утвърдена Еразъм комисия;
- втори кръг: провеждане на интервю с кандидатите по департаменти от избрани
департаментни Еразъм-комисии;
- трети кръг: одобрените от НБУ кандидати подават документи към приемащите
Признаване на Еразъм-престоя
За признаване на престоя в чуждестранния университет се изискват минимум
три успешно взети изпита или 30 кредита от програмата, в която се обучава
студентът. За студентите в дипломантски семестър и в докторски програми –
престой един семестър и минимум един взет изпит по специалността.
Акредитация на курсовете: извършва се по предложение на програмния консултант
и/или Еразъм-координатора на съответния департамент. Предложението се разглежда
и утвърждава от Комисията по акредитация към съответния факултет:
- 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, 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)
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-

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.

Студентите възстановяват пълно или частично получения Еразъм-грант в
следните случаи:
- Грантът не е използван за целите, за които е отпуснат (минимум три успешно
взети изпита или 30 кредита от програмата; за студентите в дипломантски
семестър/докторски програми – един взет изпит по специалността);
- Липсата дори на един отчетен документ води до възстановяване на цялата
сума. 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 и/или допълнителни (медицински)
застраховки;
 Онлайн лицензи за езикови познания преди и в края на мобилността (ако
е приложимо).
- 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 документи.
2. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА (СМП)
Студентската мобилност с цел практика (СМП) e реализиране на стаж/практика в
предприятие или друго работно място в чужбина, подходящо за обучението и
потребностите на студентите за професионално и личностно развитие. СМП може да
се реализира и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска
степен). Дипломанти могат да кандидатстват докато все още имат студентски права,
като практиката може да се реализира до една година след изтичане на студентските
им права.
Наскоро завършилите висше образование студенти могат да кандидатстват,
докато все още имат студентски права, а практиката да се реализира до една година
след тяхното завършване.
Продължителност на мобилността - от 2 до 12 месеца;
Изисквания към кандидатите за СМП





Редовни студенти, завършили втори семестър. За студентите в магистърски и
докторски програми – завършен първи семестър от магистърската или
докторската програма;
Общ успех по академична справка – минимум Мн. добър (4,50) и успешно взети
всички изпити по учебен план;
Владеене на чужд език – ниво В1 с успех минимум Мн. добър (4,50); Признават
се международно признати сертификати или ниво, покрито в НБУ;

Подбор на кандидатите за СМП – Кандидатите подават
департамента (вкл. Формуляр за кандидатстване, Академична
защита на личните данни и Европас автобиография на
приключване на подбора в НБУ кандидатите трябва да
приемащата институция.

документи директно в
справка; Декларация за
английски език). След
бъдат одобрени и от
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3. МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ/ОБУЧЕНИЕ (ПМП и
МПО)
Преподавателската мобилност с цел преподаване (ПМП) е възможност за
преподавателите от НБУ да изнесат лекции в партниращо висше училище в чужбина минимум 8 часа преподаване.
Мобилността на персонала с цел обучение (МПО) е подпомагане на
професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под
формата на обучения и наблюдения на работното място в партнираща организация в
чужбина (с изключение на конференции).
Продължителност за двата вида мобилности (ПМП и МПО) - от 2 дни до 2 месеца с
изключение на времето за пътуване
За периода на своята мобилност
преподавателите получават финансова
подкрепа за пътни разходи и издръжка, изчислени като ставка по предварително
зададени от програма „Еразъм +“ категории.
Подбор на кандидатите за ПМП и МПО
I етап: обявяване на конкурс с конкретни дати на сайта на НБУ;
II етап: предложения на ниво департамент към Еразъм комисията на НБУ;
III етап: окончателен подбор на общоуниверситетско равнище от Еразъм комисията на
НБУ на базата на изведени от комисията критерии и в рамките на наличното
финансиране за съответната академична година.

ВХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ
1. СТУДЕНТСКА ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ
Административният прием на чуждестранните Еразъм-студенти в НБУ се
осъществява от Еразъм-офиса – записване в рамките на първата седмица (5
работни дни), считано от първия присъствен ден на студента в НБУ и съдействие за
посрещането, настаняването и ориентирането в НБУ на чуждестранните Еразъмстуденти;
Процесът на обучение на чуждестранните Еразъм-студенти в НБУ се реализира
от департаментите със сключени двустранни споразумения по програма
„Еразъм+“. Съответните академични Еразъм-координатори осигуряват условия за
получаване на изисквания брой кредити на входящите студенти, идващи от
университетите-партньори (за един семестър – курсове до 30 кредита). В случай на
смесване на индивидуални програми с курсове от различни департаменти, входящият
Еразъм-студент се зачислява към департамента, към който е записал минимум 3
курса; Удължаване на договорения срок на Еразъм-престоя на чуждестранните
студенти в НБУ е възможно при наличие на писмено съгласие от страна на съответния
департамент, в който е записан студентът.
Срокове за документиране на обучителния процес на чуждестранните Еразъмстуденти в НБУ със съдействието на съответните академични Еразъмкоординатори и на Еразъм-офиса:
а/ За актуализиране на описанието на приравнените курсове, които чуждестранните
Еразъм-студенти ще слушат - 10 работни дни от началото на съответния семестър в
НБУ;
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б/ За реализиран Еразъм-престой в НБУ (информация за придобити кредити,
положени изпити и получени оценки) според правилата на програма „Еразъм+“ – до
максимум 4 седмици след последния положен изпит в НБУ.
2. ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
Чуждестранните преподаватели, желаещи да осъществят мобилност в НБУ по
програма „Еразъм +“ представят за целта Работна програма, която се съгласува и
одобрява от съответния департамент и от Институционалния Еразъм-координатор.
Работната програма за входящата Еразъм мобилност в НБУ на администрация от
чуждестранни университети се съгласува и одобрява от директора на съответното
административно звено на университета.

Процедурата е приета от Академичния съвет на НБУ на 23.02.2016 г.
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