Въпрос
1. Кой може да участва по
програма „Еразъм”?

За да




2. Как да участвам по
програма „Еразъм” и къде
мога да отида на обучение
или практика ?

3. За какъв период мога да
замина?

4. Мога ли да избера в кой
университет да замина?

Отговор
участвате по програма „Еразъм”, трябва да отговаряте на следните условия:
Да сте студент или докторант във висше учебно заведение в една от страните участнички в
Програмата „Учене през целия живот”;
Да сте гражданин на една от страните участнички в Програма „Учене през целия живот”
(или припознат от нея за бежанец, постоянно пребиваващ или за лице без гражданство);
Успешно да сте преминали първата година на обучението си в университета.

Ако сте изпълнили горепосочените условия, трябва да се обърнете към Еразъм офиса на ТрУ и
Еразъм координаторите по Факултети/Колежи. Те ще Ви предоставят информация за всички
обмени, които е възможно да осъществи институцията, т.е. с кои университети, факултети, в кои
държави и т.н. Бихте могли също да потърсите на Интернет страницата на Тракийски университет
информация за институциите-партньори.
Можете да учите в една от следните страни:
 28-те страни членки на ЕС;
 Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 Турция и Македония.
Всеки приемащ университет има определен брой места за студентска мобилност, които се
разпределят след процес на селекция в изпращащия университет.
Програма „Еразъм” Ви позволява да прекарате в чужбина между 3 и 12 месеца за обучение и 2-12
месеца за практика за всяка ОКС – бакалавър, магистър, доктор или специализант.
Обикновено студентите пребивават в чужбина един семестър - първия или втория, или цялата
учебна година. Академичните календари могат да варират за различните страни.
Да. Основни елементи на споразумението между изпращащия и приемащия университет са:
a) Уверение и на двете институции, че стриктно ще спазват условията, заложени в
Университетската харта Еразъм;
b) Споразумение за обучение или практика между изпращащия и приемащия департамент, в
което са описани академичните изисквания и учебното съдържание;
c) Административно обезпечаване.
Тракийски университет изпраща студента в чуждестранен университет по негов избор, ако между
двете институции съществува двустранно споразумение. Но като цяло студентската мобилност е
решение на двете институции и поради това биха могли да съществуват причини за това
мобилност на студента в предпочитания от него университет да не бъде организирана.

5. Има ли някакви крайни
срокове, които трябва да
спазвам?

Тъй като всеки университет провежда собствена селекцията на студентите, няма една точно
определена дата за краен срок. Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм
координаторите по Факултети/Колежи.

6. Мога ли да кандидатствам
за Еразъм грант?

Да. Програма „Еразъм” предоставя грантове за мобилност на хиляди студенти. Целта на тези
грантове е да покрият допълнителните разходи, възникнали вследствие на проведената мобилност
от студента. Такива биха могли да бъдат: пътни разходи, езикова подготовка, по-високите
квартирни и дневни разходи в страната, в която се провежда мобилността. Грантът по програма
„Еразъм” покрива целия престой в чужбина, който може да бъде от 2/3 до 12 месеца. Потърсете
информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

7. Как да кандидатствам за
грант по програма „Еразъм”?

Селекционната процедура по програма „Еразъм” е различна за всяка отделна държава. Потърсете
информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

8. Какъв размер е грантът по
програма „Еразъм”?

Размерът на гранта варира в зависимост от страната, за която заминавате, но в никакъв случай не
трябва да очаквате, че грантът по програма „Еразъм” ще покрие всичките Ви разходи. Грантът е
замислен като финансова помощ, която да покрие породените от мобилността разлики при
разходите в чуждата страна. Съществува и възможността да вземете студентски кредит. Потърсете
информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

9. Защо размерът на
отпускания грант не е поголям?

Въпреки че, образованието е приоритет на отделните страни членки на ЕС, правомощията на
съюза опират само до там да подпомага образователната дейност. Следователно само лимитирана
част от бюджетните ресурси могат да се използват за образователни нужди. Затова зависи от
страните членки да поемат тежестта за своите образователни системи, което включва и принос за
финансиране на студентска мобилност.

10. Мога ли да получа грант
по програма „Еразъм”, за да
уча в съседна държава?

Да. Програма „Еразъм” насърчава трансграничното сътрудничество и затова бихте могли да
кандидатствате за грант за обмен със съседна държава. Потърсете информация от Еразъм офиса
на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

11. Мога ли да получа грант
по програма „Еразъм”, ако
вече получавам стипендия
или имам заем в моята
държава?

Да. Ако получавате стипендия или заем за обучението си във Вашата страна, ще продължите да го
взимате и по време на периода на мобилността по „Еразъм”.

12. Има ли друг вид грантове,
за които бих могъл да
кандидатствам?

Да, има. Свържете се с Националната агенция по Програма „Еразъм+” във Вашата държава – за
България ЦРЧР - или международния отдел във Вашия университет за повече информация. Също
така бихте могли да се консултирате с PLOTEUS -http://ec.europa.eu/ploteus - Интернет портал на
Европейската комисия за възможностите за образование и обучение в Европа, които включват и
секторни грантове.

13. Какво следва, ако не
получа грант по програма
„Еразъм”?

Статусът „Еразъм студент” не зависи от това дали студентът е получил грант за своята мобилност.
Дори и без предоставена сума, Вие може да получите пълно академично признаване за периода на
мобилността като “Zero grant Student”. Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм
координаторите по Факултети/Колежи.

14. Трябва ли да плащам
университетски такси в
чужбина?

Едно от условията на „Еразъм” е, че студентите по програмата са освободени от плащането на
академични такси в приемащата институция. Въпреки това, може да се наложи да се плащат малки
такси (застраховка, студентски съвети, фотокопия, лабораторни продукти и др.) на основанието,
на което се изискват и от редовните студенти. Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ и
Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

15. Ще получа ли академично
признаване за периода на
обучение или практика в
чужбина?

Да. Периодът на обучение или практика по „Еразъм” е съставна част от обучението във вашата
институция. Студентите трябва да получат пълно академично признаване за периода на
мобилност, описан в Споразумението за обучение или в Споразумението за практика. Потърсете
информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

16. Какво е Споразумение за
обучение, Споразумение за
практика ?

Еразъм студентите подписват заедно с изпращащата и приемащата институция Споразумение за
обучение или практика, в което подробно се описва учебният план на обучението или програмата
на практиката на студента. По принцип се разрешават промени в Споразумението, но те трябва да
са съгласувани и приети от трите страни. В края на периода на мобилността в чужбина,
приемащата институция предоставя на студента, както и на изпращащата институция, академична
справка за постигнатите резултати.

17. Какво е ЕСТК?
18. Как се осъществяват
изпитите?

За да се улесни академичното признаване, множество европейски университети са приели
Европейска система за трансфер на кредити (ЕСТК). Тракийският университет е един от тях.
Изпитната процедура, която студентите по „Еразъм” следват, е тази на приемащата институция.
Това може да включва писмени и/или устни изпити. Освен ако няма основателни причини,
изпитите се провеждат на езика на приемащата институция. Еразъм студентите не трябва
повторно да взимат изпити в изпращащата институция, за да получат академично признаване. По
принцип за това служи академичната справка от приемащата институция, но за целта
индивидуалната учебна програма на студента трябва да е описана в Споразумението за обучение.
Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

19. Съществува ли минимум
или максимум изпити, които
трябва да издържа в
приемащата институция?

Това зависи от подписаното Споразумение за обучение, което точно описва учебния план на
студента. Възможни са промени по Споразумението, ако и трите страни са съгласни с тях.

20. Колко добре трябва да
владея езика на страната, в
която отивам?

Трябва да владеете свободно езика, на който ще бъдат преподавани курсовете в приемащата
институция. Те могат да бъдат придобити чрез училищно обучение по чужд език, чуждоезикови
курсове в университета или просто в резултат на проведен период от време в чужбина. От 2015г.
ЕК предлага на Еразъм студентите безплатни он-лайн езикови курсове по време на мобилността за
повишаване на езиковите компетенции.

21. Съществуват ли някакви
подготвителни езикови
курсове?

22. Задължена ли е
приемащата институция да ми
осигури настаняване?

Можете да посещавате езикови курсове в Тракийски университет преди заминаването или в
приемащата институция преди периода на обучение в чужбина. Като допълнение приемащите
институции понякога предлагат езикови курсове за Еразъм студентите по време на обучението си
в чужбина. От 2015г. ЕК предлага на Еразъм студентите безплатни он-лайн езикови курсове по
време на мобилността за повишаване на езиковите компетенции.
Не, приемащата институция няма такова задължение. Въпреки това, настаняването би могло да се
определи като задължително, ако това бъде описано в Двустранното споразумение между
изпращащата и приемащата институция.
Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ и Еразъм координаторите по Факултети/Колежи.

23. Къде бих могъл да получа
информация за
настаняването?

Една от първите стъпки на Еразъм студента е да си осигури настаняването. Често най-евтината
възможност е стая в студентските общежития към университета. Трябва да се свържете с офиса по
настаняване в приемащата институция, веднага щом пристигнете. Еразъм офисите във вашия и
чуждестранния университет също биха могли да Ви помогнат. Също така бихте могли да попитате
дали в приемащата институция има табла за обяви за студентско настаняване. Местната преса
често публикува обяви за настаняване.

24. Как периодът на
мобилност по Еразъм ще
рефлектира върху
възможностите ми за
намиране на работа?

Последните изследвания показват, че възможностите за намиране на работа се увеличават
значително, ако сте провели определен период от време в чужбина. Много бивши Еразъм
студенти, и по-специално дългосрочните Еразъм студенти (от 6 до 12 месеца), успяват да си
намерят работа, изискваща международен опит или обучение в чужбина като например езикови
знания, професионални знания за приемащата държава, непосредствена представа от културата и
обществото на държавата и др.

25. Съществува ли специално
осигуряване за студенти със
специални потребности (с
увреждания)?

Да. За да се осигури участието на студенти със специални потребности и за да могат те да се
възползват от предоставяните възможности, програма „Еразъм” обръща специално внимание на
важни в случая фактори - придружаващи лица, условия в приемащата институция, прием на
студента, педагогическа и техническа подкрепа и най-вече финансиране на допълнителните
разходи.

26. Какви са възможностите
за повишаване на езиковите
компетенции?

ЕК вече предоставя Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти по
време на техния период на мобилност в чужбина. Потърсете информация от Еразъм офиса на
ТрУ.

27. Мога ли да планирам
практика по време на периода
ми на обучение по „Еразъм”?

Да, бихте могли да включите практика, стига тя да бъде комбинирана с период на обучение, който
да е минимум три месеца. Практиката трябва да бъде неотменна част от Вашата учебна програма.
Потърсете информация от Еразъм офиса на ТрУ .

28. Съществуват ли някакви
задължения, след като
периодът на мобилността
свърши?

Тракийският университет изисква от Еразъм студентите да споделят своя опит след приключване
на периода на мобилността под формата на кратък отчет за периода в чужбина или като
предоставят информация и съвети на изходящите и входящите студенти.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Институционален «Еразъм+» координатор:
Проф. дхн Веселина Гаджева – Зам.-ректор НМД
“Еразъм+” офис:
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,Студентски град – Ректорат,6000 Ст.Загора
отдел „Международно сътрудничество и мобилност”, стая 242
За допълнителна
информация и контакти в г-жа Ренета Мицова - Тел: +359 42 699 213 E-mail: intern@uni-sz.bg
Тракийски университет
Факултетни координатори:
Аграрен факултет
Вет.медицински факултет
Медицински факултет
Стопански факултет
Педагогически факултет
Факултет Техника и Технологии
Медицински колеж – Ст. Загора
Филиал Хасково

Проф. дсн Светлана Георгиева
Проф. двмн Иван Пенчев
Проф. дбн Спаска Станилова
Доц. д-р Блага Стойкова
Доц. д-р Христо Салджиев
Доц. д-р инж. Нели Георгиева
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Повече информация за програма „Еразъм+” можете да намерите на следния интернет
адрес:
http://www.hrdc.bg и в Интернет стрaницата на ТрУ: www.uni-sz.bg /Международна
дейност/Програма «Еразъм+».

