
Еразъм+ 



Право на участие в студентските мобилности имат всички студенти и 
докторанти, които са установени в държави по програмата и отговарят на 
следните общи критерии за участие в Студентската мобилност на програма 
„ЕРАЗЪМ+”: 
(1) Студентите трябва да са записани в курс на обучение, завършващ с 
получаване на степен или диплома до и включително докторска степен 
(допустими са студенти, обучаващи се във всички форми на обучение - редовно, 
задочно, държавна поръчка, платено обучение). 
(2) Студентите трябва да имат успешно завършени първи два семестъра в ТрУ. 
 (3) Студентите трябва много добре да владеят езика, на който ще се извършва 
 обучението в приемащата институция. 
 (4) Среден успех от цялото обучение в съответната ОКС към момента на 
 подаване на формуляра за кандидатстване да е не по-малък от Добър (4,00). 
(5) Оценка от положен изпит по чужд език не по-малка от Добър (4,00) или 
документ за владеене на чужд език (диплома от езикова гимназия или 
международно признат сертификат). 
(6) Приоритет се дава на студентите, които не са имали предишни участия в 
мобилностите по програма „Еразъм”. 
 (7) Документите за кандидатстване са следните: 
 а. Формуляр за кандидатстване (по образец). 
 б. Уверение от съответния Факултет/Колеж със средния успех от 
 обучението до момента на кандидатстването. 
 в. Документ за владеене на чужд език (диплома от езикова гимназия или 
 международно признат сертификат). 
 Селекцията на студентите от Тракийски университет, подали формуляри за 
участие в мобилностите по програма „Еразъм+” се осъществява на ниво 
Факултет/Колеж като крайната селекция се осъществява от комисията на ниво 
ТрУ. Институционалният координатор докладва резултатите на Ректорски съвет 
за окончателно обсъждане и приемане. Крайното класиране се обявява на сайта 
на ТрУ. 
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Благодаря за вниманието! 


