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1. ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)

1.1 Erasmus activities included in your EPS

In this section, you need to tick the Erasmus activities covered by your Erasmus Policy
Statement. Please select those activities that your HEI intends to implement during the entire
duration of the Programme.

Erasmus Key Action 1 (KA1) - Learning mobility:
The mobility of higher education students and staff



Erasmus Key Action 2 (KA2) - Cooperation among organisations and institutions:
Partnerships for Cooperation and exchanges of practices



Partnerships for Excellence – European Universities

☐

Partnerships for Excellence - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

☐

Partnerships for Innovation

☐

Erasmus Key Action 3 (KA3):
Erasmus Key Action 3 (KA3) - Support to policy development and cooperation:

☐

1.2 Erasmus Policy statement (EPS): your strategy

Your Erasmus Policy Statement should reflect how you intended to implement Erasmus after
the award of the ECHE. Should you wish to add additional activities in the future, you will
need to amend your Erasmus Policy Statement and inform your Erasmus National Agency.
What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your
participation in the Erasmus Programme fit into your institutional internationalisation and
modernisation strategy?
(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the
participation in Erasmus to contribute towards modernising your institution, as well as on the
1
goal of building a European Education Area and explain the policy objectives you intend to
pursue).
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these

1

For more information on the priorities of the European Education Area, such as recognition, digital skills,
common values and inclusive education, please consult the following website:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
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languages)

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) е държавно акредитирано висше
училище, специализирано в областта на спорта и спортните науки. Стремежът на НСА
за постигане на високо качество на образованието се опира върху няколко основни
стълба, сред които интернационализацията има ключова роля и подкрепя всички
компоненти на качеството и модернизацията в перспектива. Академията е приела
Стратегия за интернационализация, в която се признават и напълно подкрепят както
ролята на процеса Болоня, така и значението на програма Еразъм за модерно развитие
на институцията. Харта Еразъм ще бъде използвана в периода 2021-2027 г. на
програмата за образование и обучение на ЕС за участие в Дейност 1 – Мобилност във
висшето образование и Дейност 2 – Сътрудничество между организации и институции.
Участието на НСА в програма Еразъм има за цел да се затвърди всичко постигнато в
областта на интернационализацията и модернизацията на институцията до момента и
да се постигне:
-

-

още по-високо равнище на модернизация на висшето образование, предоставяно от
висшето училище;
сближаване на НСА със сродни институции за висше образование в процеса на
разширяване на интернационализацията към Европейския регион и регионите
извън него;
развиване на качеството на образователните програми чрез добрите практики и
опит на други университети – партньори в проектите;
повишаване на опита на студентите за образование и социален живот в друга
страна;
увеличаване на броя на студентските и преподавателски мобилности, както и
повишаване на броя на проектите, изпълнявани от НСА като партньор.

Участието на НСА в Програмата е ключов инструмент за изпълнение на
стратегическите насоки за интернационализация и модернизация на институцията.
Програма Еразъм осигурява широки партньорски мрежи с чуждестранни университети и
факултети, в които се осъществява обмен на преподаватели, студенти, научни знания,
преподавателски методи и иновативни форми на обучение; проектите по програма
Еразъм са средство за повишаване на интереса на студентите към образованието и
квалификациите в ЕС; чрез управлението и администрирането на проектите по
програма Еразъм се усъвършенства административният капацитет на академията;
единните изисквания за администриране и дигитализация на управлението на
проектите по програма Еразъм се отразяват на цялостния процес на модернизация на
академичното управление; включването на студенти в изпълнението на проекти
повишава тяхната осведоменост относно Европейското пространство за висше
образование, политиките на ЕС за висше образование и спорт. Институционалната
стратегия за интернационализация предвижда участието на НСА в проекти по програма
Еразъм като ключово средство за постигане на нейните основни цели – както в насока
ЕС, така и към регионите извън ЕС.
Основните цели на проекта за придобиване на Харта Еразъм са:
-

-

Придобиване на основно акредитиращо средство за включване в проекти по
Програмата за образование, обучение, младеж и спорт на ЕС за периода 2021 –
2027 г. чрез представяне на мерките, прилагани в НСА за качествено изпълнение
на проекти по Програмата;
Осигуряване на референтен стратегически документ за осъществяване на
мониторинг и оценяване на напредъка на дейностите за модернизация и
интернационализация в НСА (за институционална, национална и международна
акредитация)
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Тази цел на проекта е тясно свързана с общата стратегическа цел на НСА:
-

утвърждаване на Национална спортна академия „Васил Левски“ като един от
най-престижните центрове в Европа за качествено висше образование в
областта на спорта и физиотерапията чрез качество на обучението и модерно
управление на образователния процес.

Целта на проекта е в съответствие и с основната цел на Стратегията за
интернационализация на НСА, която е насочена към:
-

максимално отваряне на НСА към институции за спортно висше образование в
ЕС и в регионите извън ЕС за обмен на опит, мобилност на преподаватели и
студенти, създаване на общи образователни и научни продукти.

ENGLISH
“Vassil Levski” National Sports Academy (NSA) is a state and accredited university
specializing in sports and sports sciences. The aim of the NSA to achieve high quality
education is based on several main pillars, among which internationalization has a key role
and supports all components of quality and modernization in perspective. The Academy has
adopted a Strategy for Internationalization, which recognizes and fully supports both the role
of the Bologna Process and the importance of the Erasmus program for the modern
development of the institution. The Erasmus Charter will be used in the period 2021-2027 of
the EU education and training program to allow participation in Key Action 1 - Mobility in
Higher Education and Key Action 2 - Cooperation between organisations and institutions.
The participation of the NSA in the Erasmus program aims to consolidate everything achieved
in the field of internationalization and modernization of the institution so far and to achieve:
-

an even higher level of modernization of higher education and training
establishing close links between NSA and similar higher education institutions in the
process of expanding internationalization to the European region and regions outside it;
developing the quality of educational programs through the good practices and
experience of other universities - partners in the projects;
increasing students' experience of education and social life in another country;
increasing the number of student and teacher mobility, as well as increasing the number
of projects implemented by the NSA as a partner.

The participation of the NSA in the program is a key tool for the implementation of the
strategic guidelines for internationalization and modernization of the institution. The Erasmus
program provides broad partner networks with foreign universities and faculties, in which
teachers, students, scientific knowledge, teaching methods and innovative forms of education
are exchanged; Erasmus projects are a means of increasing students' interest in education
and training in the EU; the administrative capacity of the academy is improved through the
management and administration of Erasmus projects; the requirements for administration and
digitalisation of Erasmus project management affect the overall process of modernization of
academic management; involving students in project implementation raises their awareness
of the European Higher Education Area, EU higher education and sport policies. The
institutional strategy for internationalization envisages the participation of the NSA in Erasmus
projects as a key tool for achieving its main goals - both towards the EU and towards non-EU
regions.
The main objectives of the Erasmus Charter project are:
-

Proving the suitability of the NSA for inclusion in projects under the EU Education,
Training, Youth and Sports Program for the period 2021 - 2027.
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-

Providing a reference strategic document for monitoring and evaluating the progress of
modernization and internationalization activities in the NSA (for institutional, national and
international accreditation)

This project goals are closely related to the overall institutional strategic goal:
-

establishment of the National Sports Academy "Vasil Levski" as one of the most
prestigious centers in Europe for quality higher education in the field of sports and
physiotherapy through the quality of education and modern management of the
educational processes.

The project goals are in line with the main goal of the Strategy for internationalization
of the NSA, which is aimed at:

- maximum opening of the NSA to institutions for sports higher education in the EU and in
the regions outside the EU for exchange of experience, mobility of teachers and students,
creation of common educational and scientific products.

Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will
be implemented in practice at your institution. Please explain how your institution’s
participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional
strategy.
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these
languages)
Институционалната структура за управление на програмата включва: институционален
координатор (заместник-ректор), който има основна ръководна функция по отношение
на стратегическите решения за изпълнение на програмата. Институционалният
координатор е подпомаган от факултетни координатори (за всеки факултет има
определен координатор, който осъществява вътрешната организация и вземане на
решения, свързани с признаване на резултати на изходящи студенти). Те, заедно с
представител на Студентския съвет, и (при необходимост) представители на бизнес
организации (за казуси, свързани с практическо обучение) участват в експертна група
за изпълнение на дейностите по Програмата. За конкретни задачи – подготовка на
информационни събития, организиране на процедура за оценяване на напредък в
определена област, оценяване на качество на управлението и изпълнението на
проекти по програмата, оценяване на въздействието, анализ на потребности за
студенти и преподаватели и др. Институционалният координатор определя конкретен
отговорник с дефиниране на задачата и срок за изпълнение. Всички договори за
мобилност се подписват от Ректора на академията, с което се потвърждава значението
на дейностите за мобилност за политиките на НСА; Ректорът подписва и решения,
свързани с предложения за отпускане на средства от институцията за студенти,
реализиращи мобилност в определени случаи. Ректорът представя и окончателно
становище – на базата на всички предоставени данни, документи, отчети и анализи – и
оценка на дейността за изпълнение на програма Еразъм в Национална спортна
академия. Стратегическите намерения за периода 2021-2027 г. предвиждат
включването на още един студент (представител на докторантите) в Експертния съвет
и разширяване на функциите за анализ на потребностите сред студентите, вътрешно
оценяване на постигнатите резултати, както и система за възражения при несъгласие с
резултати от автоматично признаване на резултати.
Администрирането на дейностите на Програмата се осъществява от експерти към
Център за международна и проектна дейност. Администрирането на проектите по
другите ключови дейности се осъществява чрез възлагане на задължения от страна на
участващите образователни и научни звена. През периода 2021-2027 г. основният
акцент за развитие ще се постави върху дигитализация на процесите на управление на
мобилностите и създаване на система за комуникация със студенти и преподаватели,
4
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съобразена с по-добър достъп до експертна помощ и с потребностите от екологична
среда.

1. Дейност Мобилност на студенти и преподаватели (КД103 и КД107)
Тази дейност е ключов инструмент за постигане на стратегическите цели на
институцията, както и целите на интернационализация на академията.
Целите на институцията за постигане на високо качество на преподаването,
модернизация на управлението и включване в изграждане на Европейското
образователно пространство ще бъдат подкрепени от дейност Мобилност на студенти и
академичен състав чрез обмен на опит и добри практики в преподаване, проучване на
примери за успешно академично управление, включване на студенти в процеса на
управление и вземане на решения, създаване на успешни контакти с бизнеса,
повишаване на езиковите и дигитални компетентности, споделяне на резултати от
периода на мобилност.
Целите на институционалната интернационализация ще бъдат постигнати в голяма
степен чрез обмените на студенти и преподаватели. Мобилността на студентите
стимулира издаването и признаване на документи с резултати от ученето (кредити,
резултати от ученето, организация на учебния процес). Мобилността на
преподавателите е неоценим опит както при изходящи, така и при входящи
мобилности. Очакваме чрез тези мобилности да се постигне международен облик на
програмите за обучение, международен облик на преподавателския процес,
международни класове в различните специалности.
Участието на НСА в проекти по КД103 и КД107 е ежегодна дейност, която се наблюдава
и оценява на административно и управленско равнище. Общата оценка за тази
проектна дейност е, че мобилностите на студентите осигуряват:
-

Високо качество на придобитата квалификация;
По-висока самооценка и оценка на работодателите за включване в пазара на труда;
Глобални перспективи за кариерно развитие;
Мотивация за непрекъснато обучение след дипломирането и придобиване на
международен образователен профил;
Социални контакти и комуникация, които се разширяват след приключване на
периода на мобилност;
Прилагане на по-високи стандарти при изразяване на очаквания към резултати от
обучение и академичен труд;
Висока самооценка на успешните резултати и изискване за признаване на
резултатите както в институцията, така и на пазара на труда.

През периода 2021-2027 г. усъвършенстването на дейностите за вземане на решения
относно Мобилност във висшето образование ще бъде реализирано чрез увеличаване
на броя на студенти и докторанти, участващи в процесите на вземане на решения,
оценяване на резултатите и разпространение на информация за въздействието на
дейността.
2. Дейност Сътрудничество между организации и институции (КД 2)
Участието на НСА в тази дейност развива сериозни компетенции на академичния
състав, студентите и администрацията за изпълнение на стратегията за
интернационализация. Дейността осигурява рамка на професионална комуникация за
изпълнение на различни инициативи и идеи от партньори от различни страни. Създават
се условия за по-нататъшни контакти, които водят до нови проектни инициативи и
постоянни партньорства. НСА ще разработва и изпълнява проекти по дейност КД 2 с
основна цел:
-

Повишаване на качеството на придобитите знания и компетенции от студентите;
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-

-

Разработване на нови интелектуални продукти с иновативен характер;
Развиване на уменията за лидерство при различни задачи и дейности в академична
и неакадемична среда;
Оценяване на възможностите на неакадемичните среди, свързани с образованието
и повишаване на уменията за комуникация с бизнеса и други заинтересовани
представители;
Повишаване на значението на международния профил за академичните
представители и създаване на условия за трайни професионални контакти

ENGLISH
The program institutional management structure includes: an institutional coordinator
(vice-rector), who has the main leading function in terms of strategic decisions for the
implementation of the program. The institutional coordinator is assisted by faculty
coordinators (for each faculty there is a specific coordinator who carries out the internal
organization and decision-making related to the recognition of outgoing student results).
They, together with a representative of the Student Council, and (if necessary)
representatives of business organizations (for cases related to practical training) participate in
an expert group for the implementation of the activities under the Program. For specific tasks
- preparation of an information event, organizing a procedure for assessing progress in a
particular area, assessing the quality of management and implementation of projects under
the program, impact assessment, needs analysis for students and teachers, etc. The
institutional coordinator appoints a specific person in charge with a definition of the task and a
deadline for implementation. All mobility agreements are signed by the Rector of the
Academy, which confirms the importance of mobility activities for NSA policies; The Rector
also signs decisions related to proposals for granting funds by the institution for students
implementing mobility in certain cases. The Rector also presents a final opinion and an
assessment of the activities for the implementation of the Erasmus program at the National
Sports Academy, based on all submitted data, documents, and reports and analyzes. The
strategic intentions for the period 2021-2027 envisage the inclusion of another student
(representative of the doctoral students) in the Expert Council and expansion of the functions
for needs analysis among students, internal evaluation of the achieved results, as well as a
system for objections in case of disagreement with automatic recognition results. The
administration of the activities of the Program is carried out by experts at the Center for
International and Project Activity. The administration of the projects under the other key
activities is carried out by assigning obligations by the participating educational and scientific
units. During the period 2021-2027, the main emphasis for development will be placed on
digitalization of mobility management processes and creation of a system for communication
with students and teachers, in accordance with better access to expert assistance and the
needs of the ecological environment.
1. Key Action Mobility of higher education students and staff (KA103 and KA107)
This activity is a key tool for achieving the strategic goals of the institution, as well as the
goals of internationalization of the academy.
The goals of the institution for achieving high quality teaching, modernization of education
management and involvement in the construction of the European Educational Area will be
supported by the activity Mobility of students and academic staff through exchange of
experience and good practices in teaching, research of examples of successful academic
management , involving students in the management and decision-making process,
establishing successful contacts with business, increasing language and digital
competencies, sharing results from period of mobility.
The goals of institutional internationalization will be achieved to a large extent through the
exchange of students and teachers. Student mobility stimulates the issuing and recognition of
documents related to learning outcomes (credits, learning outcomes, organization of the
learning process). Teacher mobility is an invaluable experience in both outbound and inbound
mobility. We expect through these mobilities to achieve an international image of the training
6
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programs, an international image of the teaching process, international classes in various
specialties.
The participation of NSA in projects under KA103 and KA107 is an annual activity that is
monitored and evaluated at the administrative and management level. The overall
assessment of this project activity is that student mobility provides:
-

High quality of the acquired qualification;
Higher self-esteem and evaluation of employers for inclusion in the labor market;
Global career prospects;
Motivation for continuous education after graduation and acquisition of an international
educational profile;
Social contacts and communication that expand after the end of the mobility period;
Applying higher standards when expressing expectations to learning outcomes and
academic work;
High self-assessment of successful results and requirement for recognition of results both
in the institution and on the labor market.

For the period 2021-2027, the improvement of decision-making activities on Mobility in higher
education will be realized by increasing the number of students and PhD students involved in
decision-making processes, evaluation of results and dissemination of information on the
impact of the activity.

2. Key Action Cooperation between organisations and institutions (КA2)
The participation of the NSA in this activity develops serious competencies of the academic
staff, students and administration for the implementation of the internationalization strategy.
The activity provides a framework of professional communication for the implementation of
various initiatives and ideas from partners from different countries. Conditions are created for
further contacts, which lead to new project initiatives and permanent partnerships.
NSA will develop and implement projects under activity KA2 with the following goal:
-

Improving the quality of knowledge and competencies acquired by students;
Development of new intellectual products with innovative character;
Developing leadership skills in various tasks and activities in academic and non-academic
environments;
Assessing the opportunities of non-academic circles related to education and improving
the skills for communication with business and other stakeholders;
Raising the importance of the international profile for academic representatives and
creating conditions for lasting professional contacts.

What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your
institution?
Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this
impact (such as mobility targets for student/staff mobility, quality of the implementation,
support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the
KA2 action), sustainability/long-term impact of projects etc.) You are encouraged to offer an
indicative timeline for achieving the targets related to the Erasmus+ actions.
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these
languages)
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Участието на Национална спортна академия в програма Еразъм ще доведе до
въздействия, които са видими на различни равнища и в същото време са взаимно
свързани.
На първо място – въздействия върху самите участници. Както студентите, така и
преподавателите, участващи в проекти в условията на ясно заявена равнопоставеност
на възможностите, се очаква да постигнат въздействия на индивидуално равнище –
следствие от личното им участие в мобилност. За студентите очакваните въздействия
се изразяват в силно повишаване на международния профил на квалификациите им,
улеснен достъп до глобалния пазар на труда, по-голяма яснота при кариерно
ориентиране и приложимост на квалификацията, по-добра самооценка на знанията и
уменията, които са придобити и които е необходимо да бъдат развивани, възникване на
нови области на интерес в професионален и социален план, по-добри езикови и
професионални компетентности, по-добро разбиране на идеята за Европейско
образователно пространство. За преподавателите очакваното въздействие се
изразява в повишаване на индивидуалния академичен опит, разширена комуникация с
колеги в съответната научна област, получаване на признание от институцията, към
която работят, възможности за включване в международни дейности и проекти,
получаване на възможности за изява в чуждестранни организации и институции.
Участието на неакадемичния персонал в мобилности ще повиши качеството на
администриране на процеса на обучение в академията.
Индикатори за постигнати цели - 1: брой участници за всяка година от действието на
програмата и увеличение на участниците с 10% ежегодно; увеличаване на участията в
международни събития и научни форуми на студенти и преподаватели (увеличаване на
броя с 8% ежегодно); (за периода на програмата) допитване до работодателите
относно квалификациите на специалисти, завършили в академията и включени в
периоди на мобилност (увеличаване на броя на работодателите ежегодно и
проследяване на работодателска удовлетвореност при наемане на завършили
студенти в НСА извън страната).
Очаквани въздействия върху институцията. Участието в програма Еразъм ще доведе
до трайни академични контакти между партньорските институции в областта на
спортното образование и наука. Обмяната на опит между преподавателите, както и
разпространението на информация чрез мобилностите ще генерира нови знания и
практики и ще доведе до повишаване на модернизацията и качеството на обучение.
Участието в проекти за стратегически партньорства ще създаде стабилни
международни екипи, които ще могат да изпълняват стратегически задачи за системата
на спорта; ще бъдат допълнително развити системите за дигитално обучение и
управление, предвид на това, че дигитализацията на знания е един от компонентите на
голяма част от изпълняваните проекти; чрез участие в проекти за Мобилност ще се
подтикне сериозно използването на администрация „без хартия“ и екологично
съобразна администрация на учебния процес.
Индикатори за постигнати цели - 2 (за периода на програмата): увеличаване на броя
на академичните мрежи и партньорства, в които участва НСА ежегодно; увеличаване
на броя на инициираните дискусии относно иновативни академични практики и
възможности за съвместни инициативи (както по факултети, така и на институционално
равнище); внесени промени в системата за управление на качеството в резултат на
обмен на международен опит.
Въздействия върху академичната общност в национален план - участието на НСА в
програма Еразъм ще бъде споделяно при изпълнението на всеки проект с цялата
академична общност с акцент върху приложимостта на резултатите. НСА ще има
готовност да споделя опит и да насърчава използването на резултати от проекти при
всеки проявен интерес от страна на български университет или друга институция за
висше образование. Това предполага постигнато мултиплициране на общото равнище
на модернизация в националната система за висше образование.
Индикатори за постигнати цели - 3 (за периода на програмата): брой дискусии
относно иновативни методи на преподаване, в които участва НСА, увеличаване на броя
на учебните курсове, достъпни и в дистанционна (електронна) форма на обучение;
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включване на НСА в работни групи (образователни и междусекторни) относно връзката
висше образование – пазар на труда.

Въздействия върху Европейското пространство за образование – НСА ще създаде
всички възможни условия, за да допринесе с участието си в програма Еразъм върху
развитието на Европейско образователно пространство. Спецификата на спортното
образование и методите на преподаване ще бъдат разпространявани в страните на
партньорските институции с най-добри примери и практики с цел принос към
Европейските образователни ценности.
Индикатори за постигнати цели - 4 (за периода на програмата): брой проекти с
насоченост към изграждане на Европейско образователно пространство, в които НСА
участва за периода на действие на Програмата; инициативи (брой и качество), които
НСА предлага и реализира, свързани чрез проектна дейност с Европейското
образователно пространство.

ENGLISH
The participation of the National Sports Academy in the Erasmus program will lead to impacts
that are visible at different levels and at the same time interconnected.
First of all - impacts on the participants themselves. Both students and teachers are
expected to achieve impacts on an individual level - a consequence of their personal
participation in mobility. For students, the expected impacts are: a strong increase in the
international profile of their qualifications, easier access to the global labor market, greater
clarity in career guidance and applicability of the qualification, better self-assessment of
knowledge and skills acquired and which it is necessary to develop, the emergence of new
areas of interest in professional and social terms, better language and professional
competences, a better understanding of the idea of a European Еducational Аrea. For
teachers, the expected impact is expressed in increasing individual academic experience,
enhanced communication with colleagues in the relevant scientific field, receiving recognition
from the institution they work for, opportunities for involvement in international activities and
projects, gaining opportunities for participation in foreign organizations and institutions. The
participation of non-academic staff in mobility will increase the quality of administration of the
training process at the academy.
Indicators for achieved goals - 1: number of participants for each year of the program and
increase of participants by 10% annually; increase the participation in international events and
scientific forums of students and teachers (increase of the number by 8% annually); (for the
period of the program) consultation with the employers regarding the qualifications of the
specialists, graduates of the academy and included in periods of mobility (increase of the
number of employers annually and monitoring of employer satisfaction when hiring graduates
in NSA abroad).
Expected impacts on the institution. Participation in the Erasmus program will lead to lasting
academic contacts between partner institutions in the field of sports education and science.
The exchange of experience between teachers, as well as the dissemination of information
through mobility will generate new knowledge and practices and will lead to increased
modernization and quality of education. Participation in strategic partnership projects will
create stable international teams that will be able to perform strategic tasks for the sports
system; digital training and management systems will be further developed, given that the
digitalisation of knowledge is one of the components of a large number of ongoing projects;
Participation in Mobility projects will seriously encourage the use of paperless administration
and environmentally sound administration of the learning process.
Indicators for achieved goals - 2 (for the period of the program): increasеd number of
academic networks and partnerships in which the NSA participates annually; increasеа
number of initiated discussions on innovative academic practices and opportunities for joint
initiatives (both at faculties and at institutional level); changes in the quality management
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system as a result of exchange of international experience.
Impacts on the academic community at the national level - the participation of the NSA in
the Erasmus program will be shared in the implementation of each project with the entire
academic community with an emphasis on the applicability of the results. NSA will be ready to
share experience and encourage the use of project results in any interest expressed by a
Bulgarian university or other higher education institution. This presupposes the achieved
multiplication of the general level of modernization in the national higher education system.
Indicators for achieved goals - 3 (for the period of the program): increased number of
discussions on innovative teaching methods in which the NSA participates, increased number
of training courses available in distance (electronic) form of education; inclusion of NSA in
working groups (educational and intersectoral) on the relationship higher education - labor
market.
Impacts on the European Education Area – NSA will create all possible conditions to
contribute with its participation in the Erasmus program on the development of the European
educational area. The specifics of sports education and teaching methods will be
disseminated in the countries of the partner institutions with best examples and practices in
order to contribute to European educational values.
Indicators for achieved goals - 4 (for the period of the program): enhanced number of projects
aimed at building a European educational area in which the NSA participates for the period of
the Program; initiatives (number and quality) that NSA offers and implements related to
project activities with the European Education Area.
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