ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
Мобилност на граждани
Висше образование
Студентска мобилност

Често задавани въпроси
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1. Колко

дълъг

може

да

бъде

периодът

на

Еразъм

мобилността ми с цел обучение или практика?
Продължителността на мобилност с цел обучение може да бъде минимум
3 месеца и максимум 12 месеца.
Продължителността на мобилност с цел практика може да бъде минимум 2
месеца и максимум 12 месеца.
В случай на комбинирана мобилност (с цел обучение и практика)
минималната продължителност е 3 месеца, максималната – 12 месеца, без
значение как е разпределена продължителността на обучението и практиката.

2. Как да разбера дали мога да реализирам мобилност по
програма Еразъм+?
За да реализирате мобилност, вие трябва да сте регистриран като студент
във ВУЗ и да се обучавате в някоя от признатите образователноквалификационна или образователна и научна степени. (Бакалавър, Магистър,
Докторант).
Селекционните критерии за реализиране на мобилност по програма
Еразъм + се определят от ВУЗ-а, в коийто се обучавате.

3. Възможно ли е да реализирам повече от една мобилност по
програма Еразъм + като студент??
Програмата Еразъм + позволява на студентите да реализират мобилност с
цел обучени и/или практика повече от един път като Еразъм студнети, при
условие

че

мобилността

не

надвишава
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12

месеца

за

съответната

образователно-квалификационна или образователна и научна степен. (напр.
до 12 месеца за Бакалвър, до 12 месеца за магистър, до 12 месеца за
докторантура)

Студенти, които се обучават в едностепенно образование

(лекари, юристи и др.), могат да реализират мобилност с продължителност до
24 месеца.
Това означава, че вие може да кандидатствате например за мобилност с
цел обучение за ппериод от 6 месеса,а по-късно да реализирате мобилност с
цел практика от останалите 6 месеца (12-6=6 месеца) в същия цикъл на
обучение (Бакалавър, магистър, докторант). Също така може да комбинирате
двата вида мобилности – с цел практика и с цел обучение. Може да разделите
мобилноститет в рамките на една и съша степен на обучение на 4+8 месеца
или на 3+3+6. Единственото условие е да са спазени изискванията за
минимална продължителност на всяка една мобилност (2 месеца мобилност с
цел практика и 3 месеца за мобилност с цел обучение), както и изискването
сборът от тях да не надвишава 12 месеца.

4. Може ли да комбинирам двата вида мобилност по
програма Еразъм +?
Комбинирането на обучение и практика в една мобилност е нова
възможност, предложена от програмата „Еразъм +“.
В този случай минималната продължителност трябва да е 3 месеца, а
максималната – 12 месеца, независимо от това как е разпределена
продължителността на обучението и практиката по отделно.
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5. Реализирал съм мобилност по програма Еразъм. Може ли
да реализирам мобилност по програма Еразъм +?
Ако сте разлизирали мобилност с цел обучение и/или практика
по програма Еразъм не означава, че не може да се възползвате от
възможностите, които програмата Еразъм + предлага.
Еразъм + позволява на студентите да реализират мобилност
повече от един път при условие, че сборът на тези мобилности не
надвишава 12 месеца за всяка една степен на обучение
(Бакалавър, Магистър, Докторант). Това правило важи и за
студенти, участвали по програма. Ако сте реазлизирали обучение
и/или практика с продължителност 12 месеца, то вие може да се
възползвате от възможностите на програма Еразъм +, когато
преминете

в

по-горна

образователна

степен,

където

ще

разполагата с нови 12 месеца.
Например вие сте реализирали 4 месеца обучени по програма
Еразъм

по

време

на

обучеието

си

в

ОКС

Бакалавър.

Следователно вие можете да реализирате мобилност/и по
програма Еразъм + с обща продължителност от 8 месеца (124=8). Когато се запишете да се обучвате в магистърска програма
(ОКС Магистър), вие автоматично разполагате с нови 12 месеца.
Същото правило важи и за по-горната степен – докторска. Ако
запишете втора магистратура и вече сте реализирали мобилност с
продължителност 6 месеца по време на първата, то вие може да
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реализирате друга/и с обща продължителност, ненадвишаваща 6
месеца (12-6=6)
6. Участвал съм по програма „Леонардо“. Може ли да
реализирам мобилност по програма Еразъм +?
Да, участието по други секторни програми, каквато е и Леонардо, не се
брои като предишно участие според правилата на програма Еразъм +.

7. Участвал съм по програма „Младежта в действие“. Може
ли да реализирам мобилност по програма Еразъм +?
Да, участието по други секторни програми, каквато е и „Младежта в
действие“, не се брои като предишно участие според правилата на програма
Еразъм +.

8. Как да кандидатствам по програма Еразъм+, за да
реализирам мобилност с цел обучение или пракитка?
Кандидатства се във ВУЗ-а, в който се обучавате в зависимост от
мобилността, която искате да реализирате.
Международният офис на вашия универистет ще ви информира за
условията за участие в програма Еразъм +: детайлна информация относно
селекционната процедура, необходимите документи, държавате, в която може
да реализирате мобилността си, изискванията, които тр да спазвате по време и
след мобилността и др.
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9. Кои са критериите за селекция, за да участвам в програма
Еразъм +?
За да участвате в програма Еразъм + , вие трябва да отговаряте на
условията, споменати във втори въпрос („Как да разбера дали мога да
реализирам мобилност по програма Еразъм+?“), както и на критериите за
участие, които вашият университет е създал.
Ващият университет може да включи допълнителни критерии като
академично представяне към момента на кандидатстване (академична
справка), мотивация, предишен опит в страната-домакин и др.

10.

Какво се случва, когато съм селетиран да реализирам

мобилност

с

цел

обучение/практика

по

програма

„Еразъм+“?
Вашият университет ви предоставя Студентска харта Еразъм+, в
която са описани правата и задълженията ви като Еразъм студент и
обяснява стъпките, през които трябва да преминете преди, по време
и след мобилността.

11.

Аз съм студент, гражданин на друга държава,

различна от тази, в която се обучавам. Може ли да
реализирам мобилност в държавата, в която съм роден?
Мобилността трябва да бъде реализирана в една от Програмните или
Партньорските държави по програма Еразъм+, различна от тази, в която се
намира вашия университет.
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Възможно е да реализирате мобилност във вашата страна латп Еразъм+
студент. Критериите за селекция се определят от вашия университет, който
може да вземе решение с приоритет да бъдат тези студенти, които ще
реализират мобилност в различна от родната държава.

12.

Къде мога да реализирам своята мобилност?

Приемащата институция или организация трябва да е локализирана в една
от страните-участнички в програма Еразъм +.
Ако реализирате мобилност с цел обучение, то тя трябва да се
осъществи в университет, с който вашата образователна институция има
сключен двустранен договор.
Приемаща организация за реализация на мобилност с цел практика
може да бъде всяка частна или публична организация, активна на пазара на
труда или в областта на образованието и младежта. Примери за такива
организации са:
 Публична или частно малка, средна, голяма организация (вкл. социални
организации)
 публична организация на местно, общинско или национално равнище.
 фондация,
 училише, образователен център/институт
 Неправителствена оргазниция, асоциация и т.н.
и др.
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13.

Може ли да се възползвам от финансиране (Еразъм

грант) по време на мобилността ми?
Програмата Еразъм + позволява на студентите , които реализират
мобилност с цел обучение и/или практика до 12 месеца за всяка степен на
образование (Бакалавър, Магистър, Доктор), независимо от вида и броя на
мобилностите.
Програма Еразъм + позволя на студентите да кандидатстват преди да
завършат образованието

си

в съответната образователна степен

за

реализирането на мобилност с цел практика в рамките до една година
след завършването им. В този случаи минималната продължителност е 2
месеца, а максиманлната – 12 месеца.

14.

В момента реализирам Еразъм + мобилност. Може ли

тя да ми бъде удължена?
 Може да поискате удължаване на периода на мобилността до 1
месец преди записаната в договора и в Learning agreement крайна
дата.
 Моля, имайте пред вид, че общата продължителност на мобилността,
включително предишни участия по програма Еразъм, не трябва да
превишава 12 месеца за съответната образователна степен. Тук се
брои всяка мобилност, дори и тези, които не са финансирани ( с
нулев грант)
 Ако не надвишавате 12 месеца, вашият университет и приемащата
институция могат да вземат решение да удължат периода на
мобилността ви.
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 Вашата институция може да реши удълженият период да не бъде
финансово подпомогнат, т.е. да реализирате удълженият период на
мобилността с „нулев грант“, в случай че университетът е
разпределил всички отпуснати средства от бюджета. Но вашата
изпращаша институция може да се съгласи да промени финансовата
помощ, като отпусне грант, покриващ удълженият период.
 При всички случаи вие трябва да отразите тази промяна в Learning
agreement и да получите по имейла писмо – потвърждение на
направените промени от двете институции – приемаща и изпращаща.

15.

Може ли университетът ми да намали отпуснатата

финансовва помощ (Еразъм грант) или да ме накара да
възстановя част или цялата сума?
 Студенти, които получават Еразъм грант, за да реализират
мобилност по програма Еразъм + са задължени да възстановят част
или напълно отпуснатата финансова помощ, ако нарушат която и да
е клауза в договора за отпускане на финансови средства по
програмата между студента и изпращащата институция.
 Изключение от това правило се допуска само, когато студентите са
възпрепятствани да изпълнят задълженията, записани в договора
поради „форсмажорни обстоятелства“. В този случай студентът
трябва да получи целия грант, който е договорен.
 Прочете внимателно индивидуалния договор за отпускане на
финансови средства по програм Еразъм+ с вашия университет преди
да го подпишете.
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16.

Приключих мобилността си, но имам проблем с

попълването на финалния онлайн отчет. Към кого да се
обърна?
Първо трябва да се обърнете към изпращащата институция – вашият
университет. Те ще ,пгат да проверят статса на вашия отчет и при
необходимост ще ви изпратят нов линк за попълване на отчета.
Ако се нуждаете от повече информация. се обърнете към
национална агенция, която администрира програмата. (Център за
развитие на човешките ресурси)

17.

Завършвам образованието си. Мога ли да реализирам

мобилност с цел практика?
Това е нова възможност, която програмата Еразъм + дава на
наскоро дипломиралите се студенти. За да се възползвате от тази
възможност, трябва да сте кандидатствали и да сте селектирани по
време на последната си година на обучение (преди семестриално
завършване) и да реазлизирате мобилност с цел практиака до една
година след дипломирането си.
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