Уважаеми студенти и докторанти,
Стартира процедура за кандидатстване и подбор на студенти и докторанти за участие в
Студентска мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ или ПРАКТИКА в чужбина през академичната
2017-2018 г.
Могат да кандидатстват редовни и задочни студенти на ВСУ „Любен Каравелов” (ОКС
бакалавър / магистър / доктор), записани минимум за втората година от своя курс на висше
образование.
Студентите трябва да имат успех от последните два семестъра към момента на
кандидатстването „Добър” и да владеят много добре езика, на който ще се провежда
обучението или практиката в приемащата организация. Минималното изискуемо ниво е В1 по
Европейската езикова рамка.
 Студентска мобилност с цел обучение може да бъде осъществена в един от
университетите-партньори на ВСУ на основата на сключени двустранни споразумения.
Списъкът със сключените от ВСУ „Любен Каравелов” двустранни споразумения по
Програма „Еразъм+” е приложен към настоящата Покана.
 Продължителност на студентската мобилност с цел обучение – един семестър на
академичната 2017-2018 година (минимум 3 месеца).
 Продължителност на студентската мобилност с цел практика – минимум 2 месеца.
 Допуска се повече от едно участие в Програма “Еразъм+”. Могат да участват студенти,
провели мобилност по предишната Програма “Еразъм” (условието е общата
продължителност на предходната и планираната мобилност да не надвишава 12
месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, доктор).
 Дипломантите (т.нар. Recent graduates) могат да участват в мобилност с цел практика
при условие, че заявят своето желание и бъдат одобрени от ВСУ за участие в
Програмата преди завършването им. Осъществяването на практиката трябва да стане
до 1 година след дипломирането им.
Кандидатите подават в Сектор „Сътрудничество” следните документи:
1.
Заявление за участие в студентска мобилност (по образец);
2.
Уверение за студент във ВСУ „Л. Каравелов”, съдържащо среден успех от
последните два семестъра до момента на кандидатстването (за бакалаври и магистри) / копие
от заповедта за зачисляване (за докторанти);
3.
Документ за владеене на чуждия език (ако има такъв).


Крайните срокове за подаване на документите са:
 24.04.2017 г. за мобилности през 2017-2018 г. (зимен семестър, стаж дипломанти)
 24.10.2017 г. за мобилности през 2017-2018 г. (летен семестър, летен стаж)
Класирането на кандидатите се извършва от назначена за целта комисия, на основата на
представените документи, и след утвърждаването му от ректора ще се публикува на интернетстраницата на ВСУ.
Основни критерии за подбор:
1.
Студентът да е записан за обучение във ВСУ „Л. Каравелов”, водещо до
придобиване на образователна степен „бакалавър” (минимум 2-ри курс) / ”магистър” / ”доктор”;
2.
Студентът да владее много добре езика, на който ще се провежда обучението
или практиката в приемащата организация;
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3.
Студентът да има успех от последните два семестъра „Добър”. При повече от
един кандидат за място, предимство ще има кандидатът с по-добри резултати от следването
по специалността (академични постижения);
4.
Мотивация за участие;
5.
Предишни участия в мобилност. Предимство ще имат кандидати, които не са
участвали в Програма „Еразъм” или Програма „Еразъм+”.

Одобрените за участие в студентска мобилност с цел обучение студенти подписват
споразумение за обучение в приемащата организация (Learning Agreement for Studies).

Одобрените за участие в студентска мобилност с цел практика студенти се свързват с
избрани приемащи организации – работодатели за намиране на подходяща практика (стаж).
Варианти за намиране на практика в чужбина:
 самостоятелно от студента;
 чрез портали за търсене на практики (повече информация в сектор „Сътрудничество“);
 от интернет-страницата на АПАО / Еразъм Консорциум (http://isic.bg/erasmus-info).

Одобрените за участие в мобилност студенти получават финансова помощ (грант) за
периода на обучението или практиката им в приемащата организация, с която да допълнят
разходите си за пътуване и издръжка в страната-домакин. Съгласно правилата на Програма
„Еразъм+” месечните грантове, които се отпускат на студентите, са фиксирани суми по групи
държави (според стандарта на живот на страната-домакин на мобилността), определени от
Европейската комисия и Националната агенция за България (ЦРЧР).


Месечни грантове за студентска мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+”
Приемаща страна



Месечен грант

Група 1 (Програмни страни с висок стандарт на живот)
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Швеция,
Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

500 евро

Група 2 (Програмни страни със среден стандарт на живот)
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър,
Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

500 евро

Група 3 (Програмни страни с нисък стандарт на живот)
България, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша,
Румъния, Словакия, Македония

450 евро

Месечни грантове за студентска мобилност с цел практика по Програма „Еразъм+”
Приемаща страна

Месечен грант

Група 1 (Програмни страни с висок стандарт на живот)
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Швеция,
Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

700 евро

Група 2 (Програмни страни със среден стандарт на живот)
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър,
Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

700 евро

Група 3 (Програмни страни с нисък стандарт на живот)
България, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша,
Румъния, Словакия, Македония

650 евро
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Последващо преразпределение на средства по мобилностите или присъждане на по-високи
грантове не е възможно!
Финансирането на мобилностите се извършва по сметка в евро, чийто титуляр е участникът.
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 9:00-12:00 и от 12:30-16:30 ч.).
Сроковете за подаване на документи за участие в мобилностите по Програма „Еразъм+” за
2017-2018 г. ще бъдат удължени само, ако има свободни места и неусвоени финансови
средства.
Сектор „Сътрудничество”
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