Покана за кандидатстване
на преподавателски и непреподавателски състав от ВСУ „Л. Каравелов”
за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2016-2017 година
Уважаеми колеги,
На основата на сключените от ВСУ „Любен Каравелов” двустранни споразумения по програма
„Еразъм+“ (Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта),
Постоянната комисия на ВСУ открива процедура за кандидатстване и подбор на
преподавателски и непреподавателски състав за участие в мобилност през учебната
2016-2017 година (летен семестър).
Одобрените за участие в мобилностите кандидати получават финансова помощ (грант) за
периода на преподаването или на обучението си в приемащата институция, с която ВСУ има
предварително подписано двустранно споразумение. Кандидатите за участие в мобилност
трябва да владеят много добре езика, на който ще се извършва дейността на преподаване или
обучение в приемащата институция, като минималното изискуемо ниво е В2 по Европейската
езикова рамка.


Грантовете, които се отпускат, са фиксирани суми по групи държави, според стандарта
на живот на страната-домакин на мобилността. За размера на гранта може да се
информирате от таблиците, приложени в края на настоящата Покана.



Списъкът със сключените от ВСУ двустранни споразумения по програма „Еразъм+”
е приложен към настоящата Покана.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ


Могат да участват преподаватели от ВСУ „Любен Каравелов”.



Мобилността трябва да включва минимум 8 (осем) часа преподавателска дейност
(това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).



Продължителността на мобилността може да бъде минимум 2 (два) последователни дни и
максимум 2 (два) месеца, без да се отчита времето за пътуване
(ВСУ „Л. Каравелов” има възможност да финансира до 6 (шест) последователни дни,
включително дните за път).



Мобилността трябва да бъде осъществена в периода 15.03.2017 – 25.09.2017 г.



В рамките на една академична година право на участие се предоставя само веднъж.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ


Могат да участват преподаватели и служители от ВСУ „Любен Каравелов”.



Продължителността на мобилността може да бъде минимум 2 (два) последователни дни и
максимум 2 (два) месеца, без да се отчита времето за пътуване
(ВСУ „Л. Каравелов” има възможност да финансира до 6 (шест) последователни дни,
включително дните за път).



Мобилността трябва да бъде осъществена в периода 15.03.2017 – 25.09.2017 г.



В рамките на една академична година право на участие се предоставя само веднъж.
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III. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Кандидатите подават следните документи в Сектор „Сътрудничество” на ВСУ (каб. 35):
1. Заявление за участие в мобилност на персонала с цел преподаване/обучение (образец 1);
2. Покана от приемащата институция с описание на периода на мобилността;
3. Работна програма на преподаването (Mobility agreement for Teaching - образец 2a) или
Работен план на обучението (Mobility agreement for Training - образец 2b), съгласувани и
одобрени от съответната катедра/факултет/отдел във ВСУ и от приемащата институция;
4. Документ за владеене на чуждия език (ако е приложимо).
Краен срок за подаване на документите – 10.02.2017 г.
IV. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Класирането на кандидатите ще бъде направено от Постоянната комисия на ВСУ, на основата на
представените документи, прилагайки следните критерии за подбор за всяка от мобилностите.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ
1.

Кандидатът да има поименно писмено уведомление (покана) от приемащата институция.

2.

Кандидатът да има подписана Работна програма на преподаването.
Работната програма (Mobility agreement for Teaching) се подписва от Ръководител на
катедра/факултет/отдел във ВСУ, както и от Ръководител на приемащата институция.

3.

Принос към интернационализацията на ВСУ.
Предимство ще имат кандидати, които са инициатори / контактни лица от ВСУ „Л.
Каравелов” за двустранни споразумения по програма „Еразъм+”. Допълнително
предимство е разработване на нови учебни материали, близки до общоприети европейски
стандарти, аналози и практики.

4.

Принос към Програма „Еразъм” / „Еразъм+“.
Предимство ще имат кандидати, които участват при организация на обучението на
студенти (заминаващи студенти на ВСУ и/или пристигащи чуждестранни студенти във
ВСУ) и при организация на учебната програма и настаняването на пристигащи
чуждестранни преподаватели. Допълнително предимство е оценка на предишни участия
в преподавателска мобилност (ако има такива). Предимство ще имат кандидати, които:
1) са запознали колегите от ВСУ с осъществената мобилност по „Еразъм”;
2) не са участвали в програма „Еразъм” / „Еразъм+“.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

1.

Кандидатът да има поименно писмено уведомление (покана) от приемащата институция.

2.

Кандидатът да има подписан Работен план на обучението.
Работният план на обучението (Mobility agreement for Training) се подписва от Ръководител
на катедра/факултет/отдел във ВСУ, както и от Ръководител на приемащата институция.

3.

Принос към интернационализацията на ВСУ.
Предимство ще имат кандидати, които са инициатори / контактни лица от ВСУ „Л.
Каравелов” за двустранни споразумения по програма „Еразъм+”. Допълнително
предимство е участие в организирането на международни прояви (семинари, колоквиуми,
конференции, проекти и др.) от името на ВСУ.

4.

Принос към Програма „Еразъм” / „Еразъм+“.
Предимство ще имат кандидати, които участват при организация на обучението на
студенти (заминаващи студенти на ВСУ и/или пристигащи чуждестранни студенти във
ВСУ) и при организация на учебната програма и настаняването на пристигащи
чуждестранни преподаватели.
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V. УТВЪРЖДАВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Класирането на кандидатите от Постоянната комисия на ВСУ ще бъде направено до 15.02.2017 г.
и след утвърждаването му от ректора на ВСУ, то ще бъде публикувано на интернет-страницата
на ВСУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ – РАЗМЕР НА ГРАНТА
Размерът на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав по програма
„Еразъм+” е фиксирана сума по групи държави, според стандарта на живот на страната- домакин
на мобилността (висок, среден, нисък), определена от Европейската комисия и Националната
агенция за България (ЦРЧР) и включва разходи за издръжка (дневна ставка) и за път.
За 2016-2017 са определени следните грантове по групи държави:
I. За издръжка: брой дни, умножен по дневната ставка за съответната държава:
Мобилност на персонала

Приемаща страна

Сума на ден в EUR

Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания

160

Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър,
Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия,
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция

140

Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия,
Македония

120

Естония, Хърватска, Литва, Словения

100

II. За пътни разходи: Пътните разстояния се изчисляват чрез онлайн калкулатор на страницата
на програма „Еразъм+”: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Пътни разстояния

Сума (за отиване и връщане)

между 100 и 499 km

180 евро за участник

между 500 и 1 999 km

275 евро за участник

между 2 000 и 2 999 km

360 евро за участник

между 3 000 и 3 999 km

530 евро за участник

между 4 000 и 7 999 km

820 евро за участник

над

1100 евро за участник

8 000 km

Последващо преразпределение на средства по мобилностите или присъждане на по-високи
грантове не е възможно!
Допълнителна информация за програма “Еразъм+”, необходимите документи и условията за
участие може да бъде получена от Сектор „Сътрудничество” (административна сграда на ВСУ, ет.
3, стая 35, всеки работен ден от 9-12 и 12,30-16,30 ч.).
Изготвил:

Съгласувал:
доц. д-р инж. В. Стоянов

Н. Йорданова
Ръководител сектор “Сътрудничество”

Зам.-ректор по НД и С
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