КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ЕРАЗЪМ+
предоставя възможност за краткосрочно обучение в европейски университети-партньори на
Софийски университет без заплащане на такси за обучение.

ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИЯ ЗА ВАС УНИВЕРСИТЕТ
 посетете уебсайта на приемащия университет и проверете какви курсове се предлагат за
Еразъм студенти
 консултирайте се с Вашия факултетен или катедрен Еразъм координатор в СУ относно
партньорските университети и курсовете, които предлагат
 проверете дали приемащият университет предлага курсове, които съвпадат или се
доближават до курсовете, които трябва да изучавате в СУ по време на мобилността
 съобразете избора на университет с езика на обучението (посочен в таблицата с местата за
мобилност) и Вашето ниво на владеене на език 1
 проверете дали в приемащия университет или град функционира ESN (Erasmus Student
Network) или друга студентска организация, която да Ви окаже съдействие по време на
Вашата мобилност
 проверете възможностите за настаняване (общежитие, квартира)
 проверете какъв е стандартът на живот в съответния град (настаняване, храна, транспорт...)
 проверете дали приемащата държава/университет предлага допълнителна финансова помощ
за заплащане на наем или друга финансова помпщ, извън средствата по Програма Еразъм+
(напр. Франция)
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Препоръчваме Ви да кандидатствате за повече от един университет (макс. 3), с което
шансовете да бъдете одобрен за мобилност ще се увеличат.

ФИНАНСИРАНЕ
Приемаща държава

Месечен грант

Дания, Ирландия, Финландия, Исландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн,
Норвегия, Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,

600 евро

Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия
Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша,

540 евро

Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

Финансовата помощ за периода на мобилността се изчислява по следния начин:
бр. месеци х месечен грант = ….евро
При непълен месец, общият грант, който ще получите се изчислява така:
бр. месеци х месечен грант + месечен грант / 30 х бр. непълни дни = ….евро
пример: мобилност в Германия с продължителност 4 месеца и 20 дни
4 х 600 + (600 : 30) х 20 = 2800,00 евро
(за целите на Програма Еразъм+ 1 месец винаги е равен на 30 дни)
Вие имате право на финансиране и от други източници, различни от европейските фондове. За
периода на мобилността можете да кандидатствате и да получавате университетска стипендия и
трябва да заплатите таксата за обучение в СУ.
Студенти избрали т.нар. ЕКОЛОГИЧНО ПЪТУВАНЕ (пътуване, при което се използват
транспортни средства с ниски емисии като автобус или влак) ще получат еднократно средства в
размер на 50 EUR като сума за път и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване
на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА
1 или 2 семестъра, в зависимост от периода, посочен в таблицата с местата за мобилност.
Във всички случаи мобилността не може да бъде по-кратка от 2 месеца (60 дни) и трябва да
приключи преди първата дата за защита/държавен изпит по учебен план.

МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА МОБИЛНОСТ, АКО
Сте студент или докторант, записан/зачислен в Софийския университет за получаване на степен
бакалавър, магистър или доктор, независимо от формата на обучение (редовна, задочна,
дистанционна, самостоятелна) и който има студентски права както към момента на
кандидатстване, така и през целия период на мобилността :
бакалаври и магистри – до първата държавна изпитна сесия след успешно семестриално
завършване по учебния план, по който сте приет в СУ (справка може да Ви бъде
предоставена в отдел Студенти във Вашия факултет)
докторанти – до крайната дата на заповедта за зачисляване или удължаване на
докторантурата
Бакалавър, който има завършени минимум 2 (два) семестъра от следването си до
момента на кандидатстване за мобилност.
Магистър с 5-годишен срок на обучение (напр. Право), който има завършени минимум
2 (два) семестъра от следването си до момента на кандидатстване за мобилност.
Магистър, вкл. новозаписан
Докторант, вкл. новозачислен
Важно: Бакалаври и магистри, които към момента на кандидатстване са в последен семестър от
обучението си, не могат да кандидатстват за мобилност.
Имате минимален среден успех до момента на кандидатстване Добър 4.00 (удостоверява се с
уверение/протокол, издаден от отдел Студенти във факултета).


бакалаври и магистри – средният успех от всички изпитни сесии до момента на
кандидатстването за мобилността
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новозаписани магистри – успехът, с който кандидатът е приет в магистърската програма
или приемен бал, задължително приравнен по скалата от слаб 2 до отличен 6



докторанти – средният успех от приемните изпити и/или докторантските минимуми

Владеете език 1 на обучение в приемащия университет на нивото, посочено в таблицата с
обявените места за мобилност.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
o Мобилността

трябва

да

съответства

на

областта

на

знание/специалността

на

студента/докторанта.
o Всеки студент или докторант има право да проведе мобилност по програма „Еразъм+“
(обучение и практика) с максимална обща продължителност 12 месеца за всяка степен –
бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска
степен (напр. Право), е допустима мобилност с обща продължителност 24 месеца.

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
Програма Еразъм+ насърчава участието в мобилността на студенти и докторанти със специални
нужди, като в зависимост от конкретния случай и при доказана необходимост, се предоставя
допълнителна финансова подкрепа към месечния грант (напр. помощ при пътуване, медицинска
помощ, помощно оборудване, адаптиране на учебните материали, придружаващо лице и др.).
Допълнителното финансиране се отчита на база реално извършени разходи. Решението за отпускане
на средствата се взема от Националната агенция, а формулярът за кандидатстване и другите
необходми документи се подават от Софийския университет, след като студентът или докторантът
е избран за осъществяване на мобилност.
Кандидатите със специални нужди, които желаят да участват в мобилността, трябва да отговарят на
всички условия и критерии за селекция, посочени в тези указания.
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КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ?
Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа на следния линк:
http://erasmus.uni-sofia.bg
Достъпът до платформата е чрез Вашето потребителско име и парола за СУСИ; при попълване на
данните задължително трябва да посочите Вашия университетски имейл адрес за връзка, чрез
който координаторите от двата университета ще комуникират с Вас. Ако не разполагате с
потребителско име, парола или СУ имейл адрес, моля да се обърнете към СУСИ администратора
във Вашия факултет.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Europass формат, на

1. CV

.pdf формат

бълг. или англ. език
2. Мотивационно писмо (минимум 300 думи)

свободна форма,

.pdf формат

на бълг. език
3. Уверение за среден успех или академична справка * издадени от отдел

.pdf формат

Студенти на факултета
* бакалаври и магистри: уверение за среден успех или академична справка с посочен среден успех от

всички изпити до момента на кандидатстване
* новозаписани магистри: уверение за средния успех от приемните изпити за магистърската програма
или приемен бал, задължително приравнен по скалата от слаб 2 до отличен 6 (издадено от отдел
„Студенти“)
* докторанти: протокол за успех от приемните изпити/докторантските минимуми

4.

Уверение за първа дата/месец на държавен изпит

издадено от отдел

или защита на дипломна работа/магистърска теза

Студенти на факултета

.pdf формат

по учебен план (само за бакалаври и магистри)
5.

Заповед за зачисляване за докторант или заповед за
удължаване на докторантурата
(само за докторанти)

5

.pdf формат

6.

Документ за езикова компетентност по език 1 от

.pdf формат

таблицата с местата за мобилност*
* Ако в таблицата с местата за мобилност не е посочен вида на документа, ще се приемат следните
документи: езиков сертификат; диплома за средно образование със засилено изучаване на чужд език;
положен кандидатдокторантски изпит или докторантски минимум по език.

-
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СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
Селекцията ще бъде извършена по документи по поредността на желанията на кандидатите и
степента на изпълнение на изискванията за съответната мобилност. Класирането ще бъде
извършено на база на комплексна оценка, отчитаща средния успех, степента на владеене на езика
на обучение в приемащия университет и мотивацията на кандидата.
В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя мобилности:
1) ще бъдат класирани по успех;
2) приоритетно ще бъдат одобрени кандидати, които никога не са участвали или са участвали помалко пъти в мобилност по Програма Еразъм или Еразъм+.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
След излизане на резултатите, при влизане в профила Ви в платформата за кандидатстване, ще
можете да видите своето класиране.

ВАЖНО!
Моля студентите/докторантите, одобрени успешно при селекцията, да проверяват редовно своята
електронна поща, както и спам-папката, за имейли от нас във връзка с мобилността.

За контакти:
отдел „Международно сътрудничество“
:

s us@

n.un s f .bg, subj

t:

s us

тел.: 02/9308220, 02/9308700
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