ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ
„ЕРАЗЪМ+”

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +”
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Програма "Еразъм +" (2014 - 2020), една от най-успешните инициативи на
Европейската комисия, е създадена като продължение на създадената през 1987
година секторна програма “Еразъм” и през новия програмен период тя дава
възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в
академичен и културен обмен на територията на континента.
Заедно с всички държави членки на Европейския съюз, а също така
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, Колежът по МТМ участва в
програмата и притежава Университетска Харта "Еразъм".
Статутът на Еразъм студент се прилага към студентите, които отговарят на
критериите за легитимност по програма „Еразъм+” и които са били селектирани от
своето висше училище за реализирането на Еразъм период в чужбина – с цел
обучение в легитимен партньорски университет. За мобилност с цел обучение и
двете висши училища следва да притежават Университетска Харта Еразъм,
издадена от Европейската комисия. Всеки студент има право на участие в
мобилност повече от един път в рамките общо на период от 12 месеца през всеки
стадий на обучението си – бакалавър, магистър и докторант.
Програмата "Еразъм+" дава възможности за:
Студентска мобилност с цел обучение;
Преподавателска мобилност;
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в
европейски висши училища и търговски предприятия.
За Детайлна информация и Контакти:
Констанца Главинчева - Еразъм Координатор
Цветелина Симеонова - Еразъм Консултант
Колеж по МТ&М - ет. 3, ст. 309
E- mail: international@mtmcollege.bg
Тел: +359 2 44 56 152

Тел: +359 884 788 409
УКАЗАНИЯ при кандидатстване на заминаващи студенти
1. В зависимост от периода на кандидатстване – зимен или летен семестър, –
студентите следва да се информират своевременно за предоставените им
възможности за обучение в определени европейски институции-партньори.
Информация за това те могат да намерят в Интернет страницата на Колеж по
мениджмънт, търговия и маркетинг (Колежа) (www.mtmcollege.org), както и на
специализираното информационно табло.
2. Студентите-кандидати следва да участват във вътрешно институционален
подбор за съответния семестър на текущата академична година. За целта те подават
необходимите за това документи в офис „Еразъм” в посочените срокове, а именно:
(а) Молба за участие в селекционна процедура (по образец);
(б) Автобиография на англ.език Europass
(в) Мотивационно писмо (на англ. ез.);
(г) Документ за владеене на работния език, включително документ за самооценка
на нивото на владеене на работния език (Europass Language Passport);
3. Първоначално подборът се извършва по документи, като се установява
тяхната приемливост, както и броят на кандидатите според наличните предложения
за обучение.
4. Селекционната процедура преминава на следващ етап: провеждане на
интервю с всеки кандидат. Датите се съобщават по електронната поща на
кандидата и се обявяват на информационното табло в Колежа.
5. След провеждане на интервюто кандидатите получават информация по
електронната поща за класирането си. Офис Еразъм изготвя официалното
класиране на одобрените кандидати и същото се публикува на интернет страницата
на Колежа.
6. Класираните студенти следва да кандидатстват в приемащата институция, за
която са класирани. За целта студентите попълват Формуляр за кандидатстване
(Student Application Form). След това те следва да изчакат потвърждение от
приемащата институция, че са одобрени да се обучават за съответния период и на
съответния работен език (Admission Letter).
7. Класираните студенти трябва да потърсят в Интернет страницата на
приемащото висше училище учебния план за семестъра (годината), както и в Офис
Еразъм, за да изберат подходящи дисциплини, които да съгласуват с контактното
лице и координатора.
8. Избраните и съгласувани дисциплини се вписват в Договор за обучение
(Learning Agreement). Договорът се подписва тристранно между студента,
координатора/контактното
лице
на
изпращащата
институция
и
координатора/контактното лице на приемащата институция. След като приемащият
университет подпише договора, следва да го върне, заедно с писмо за приемане на
студента. Тези документи се представят в оригинал в офис Еразъм.
9. Вече приет, кандидатът придобива статут на Еразъм студент, чиито права и
задължения са описани в Студентска Харта Еразъм.

10. Преди заминаване студентите трябва да са записани за семестъра, за който
отиват в чужбина, т.е. да са заплатили такса за обучение в Колежа.
11. Студентите следва да си открият и сметка в евро, по която ще бъдат
преведени полагаемите средства за престой.
12. Преди заминаване всеки студент подписва и Договор за студентска
мобилност, в който се уточняват приемащото висше училище, срокът на обучение,
размерът на месечния грант в евро, включително за целия период, както и какви
документи се представят при завръщането. Към Договора студентите подписват
Декларация по студентска мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на
личните данни.
13. Всеки студент има грижата да се застрахова, отчитайки условията на
приемащата институция.
14. Програма Еразъм е подпомагаща програма. Националната администрираща
агенция, Център за развитие на човешките ресурси, отпуска месечни грантове,
които в повечето случаи не покриват реално необходимите средства за пребиваване
в съответната страна. Препоръчително е студентите да имат готовност да
компенсират разликата с лични средства.
15. След завръщането си в България, студентите представят в офис Еразъм
цитираните в Договора отчетни документи.
16. Студентите не заплащат учебни такси в приемащото висше училище.

ЗА КОНТАКТИ
Констанца Главинчева - Еразъм координатор
Цветелина Симеонова - Еразъм консултант
Колеж по МТМ - ет. 3, ст. 309
e-mail: international@mtmcollege.bg
Връзки
Страница на Център за развитие на човешките ресурси http://www.hrdc.bg
Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия ж ивот", Секторна програма
Еразъм http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html
Европейска студентска мреж а "Еразъм" http://www.esn.org/
Студентски портал "Еразъм" http://www.erasmusworld.com/port al/
Европейска мобилност на студенти http://www.myerasmus.com/

Портал “Поколение Еразъм” http://www.garagerasmus.org/
Платформа за студенти по програма “Еразъм +” http://eurasmus.com/en/

