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„Еразъм+“ е програмата на 
Европейския съюз в областта на 
образованието, професионалното 
обучение, младежта и спорта за 
периода 2014—2020 г. 
Тя предлага ред възможности 
за студентите, докторантите, 
персонала и институциите от
цял свят. 
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1  Докторантски стипендии ще се предлагат до 2017 г.

Предлагат се стипендии за
студенти и докторанти
Искате ли да завършите пълна програма за 
образователна степен?
  Може да кандидатствате за стипендия по една от 

съвместните магистърски програми на високо 
равнище „Еразмус Мундус“, предлагани от консорциум 
от европейски и неевропейски висши училища.

 Ще учите в най-малко две от участващите 
образователни институции и при завършването ще 
придобиете съвместна или двустранна/многостранна 
образователна степен1. 

  Финансираните от ЕС стипендии покриват таксите 
за участие,  пътните разходи до Европа, издръжка на 
живота и застраховка.

Заявление за участие в открития за кандидати от 
цял свят конкурс за получаване на стипендия се 
подава направо до консорциума, който го провежда. 
Списъкът с курсовете е достъпен тук:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees 

Интерес към професионално обучение или 
изследователска дейност? 

Кандидатствайте  за докторантска стипендия 
или за други безвъзмездни средства за научни 
изследвания, налични по програма „Мария 
Склодовска-Кюри“ — част от рамковата програма 
на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“.



„Този вид мобилност — с признаване на 
кредити за Вашата степен — помага на 
студенти от извъневропейски държави да 
учат в Европа, както и на студенти от Европа, 
които искат да учат в други страни по света.“

  

Искате ли да учите в Европа и това да 
се зачита при получаването на Вашата 
образователна степен в родината Ви? 

  В случай че Вашето висше училище има сключени 
споразумения с европейски университети, 
участващи в „Еразъм +“, може да кандидатствате за 
безвъзмездни средства за краткосрочна  кредитна 
мобилност (3 до 12 месеца), по която може да 
прекарате част от времето на Вашето обучение 
(за бакалавърска, магистърска или докторска 
степен) в партньорско учебно заведение. Учебната 
Ви дейност в приемащата институция ще бъде 
напълно призната и ще се зачита при получаването 
на Вашата степен, когато се върнете обратно в 
изпращащата институция. По това споразумение 
Вашият университет също може да приема студенти 
от Европа.

За да кандидатствате, свържете се с международния
отдел на Вашата институция за повече информация.



Преподаватели във висши училища
Искате да обогатите опита си, да развиете
професионалните си умения?
  Ако вашето висше училище има сключен договор за 

сътрудничество с европейски партньори по „Еразъм+“, 
може да кандидатствате за безвъзмездни средства, с 
които да прекарате известно време (от 5 дни до 2 месеца) 
в партньорска институция, където да преподавате  или да 
преминете обучение, което да подпомогне Вашето кариерно 
развитие.

  По този договор Вашият университет също може да 
приема преподаватели от европейските висши училища.

 
     За да кандидатствате, потърсете международния отдел    

на Вашия университет за повече информация.

  Академични изследователи също могат да участват като 
учени или гост-лектори по всяка от текущите съвместни 
магистърски програми „Еразмус Мундус“.

 Заявление за участие в открития за изследователи от цял 
свят конкурс се подава направо до консорциума, който 
осъществява програмата. Списъкът с курсовете е достъпен 
на следния адрес: 

    http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Дейности по програма „Жан Моне“
Преподаване или изследвания по въпросите на
европейската интеграция?
  Възможност за работа във  високоакадемична среда.
  Вашата институция може да кандидатства за преподаване 

и изследвания в модул, катедра или център за високи 
постижения по инициативата „Жан Моне“. 

  Мрежите и проектите по програмата „Жан Моне“ насърчават 
консорциуми от международни участници в изследвания 
на ЕС, обмен на добри практики, натрупване на знания за 
европейската интеграция и популяризирането ѝ в цял свят. 

     За да кандидатствате, свържете се с Изпълнителната 
агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел:                                                   
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en



Вс
ич

ки
 с

ни
м

ки
 ©

 G
et

ty
 im

ag
es

, б
ез

 п
ът

еп
ок

аз
ат

ел
я 

и 
за

гл
ав

на
та

 с
тр

ан
иц

а:
 ©

 iS
to

ck
Ph

ot
o

Стипендиите за студенти и 
преподаватели са само част от 
възможностите, които предлага 
„Еразъм+“. 
Научете повече:
Програма „Еразъм+“
ec.europa.eu/erasmus-plus
eacea.ec.europa.eu

       facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

       EUErasmusPlus

Дейности по инициативата  
„Мария Склодовска-Кюри“

ec.europa.eu/msca 

       facebook.com/Marie.Curie.Actions
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