
                                                                                                                      
 

Вътрешно-университетски информационен семинар  

на тема „ Програма „Еразъм+” в ТрУ – настояще и бъдеще” 

29-30 септември 2016г. 

 

На 29-30 септември 2016г. се проведе вътрешно-университетски информационен 

семинар за ръководни кадри на ТрУ на тема „ Програма „Еразъм+” в ТрУ – настояще и 

бъдеще”. На семинара присъстваха ректорското ръководство, деканските ръководства, 

факултетните координатори и експерти по програмата към основните звена, 

представители на СС, преподаватели и студенти, участници в различни проекти и 

мобилности за ТрУ.   

Основната цел на информационно-обучителната среща беше да се запознаят 

ръководствата на основните звена с новата програма на ЕК „Еразъм+” и видовете 

централизирани и децентрализирани дейности по програмата за периода 2014-2020 г., с 

постигнатото през изминалите програмни периоди в ТрУ и с това, което ни предстои да 

осъществим и да подобрим като администриране и реализиране, за да подобрим 

качеството на дейността по програмата в ТрУ. 

След проведените дискусии по проблемите и възможностите за подобряване 

организацията на дейностите по програмата в ТрУ, участниците в семинара се 

обединиха около следните основни решения:  

1. Всяка година се увеличава броят на мобилностите общо за ТрУ, което показва 

че програма „Еразъм+” е в много голяма степен вече разпознаваема от студентите и 

преподавателите на ТрУ. Ето защо е необходимо да се работи за подобряване на 

качеството на изпълнението на видовете дейности и мобилностите в ТрУ. 

2. Да продължи изготвянето, отпечатването и предоставянето на рекламни 

материали и сувенири, необходими за популяризиране на дейностите по програма 

+Еразъм+”. 

3.  В секции „Новини” и „Еразъм+ в ТрУ” да се предоставя информация за 

проведени събития, дейности и мобилности в ТрУ, както на университетско, така и на 

факултетно ниво. 

4. Всички основни звена да изготвят каталози на курсовете по английски език в 

съответното звено, които да бъдат публикувани на достъпни за чуждестранните 

студенти места в сайта на ТрУ и на основните звена. 

5. Да се спазват стриктно критериите за селекция, посочени в Правилата по 

програмата в ТрУ при селектирането на студентите и преподавателите по основните 

звена (професори и доценти да реализират най-вече мобилности с цел преподаване, а с 

цел обучение пътуват най-вече асистентите, младите преподаватели и експертите ). 

6.Всички преподаватели задължително правят по звена презентации от 

проведените мобилности в университетите - партньори. 

7. Да се подготвят внимателно учебните програми на студентите, които заминават 

на мобилност, за да се намалят до минимум проблемите с признаването на придобитите 

кредити след завръщането им. 

8. Да се търсят най-ефективните начини за участие в проектните дейности-като 

партньори или координатори по проектите.   

9. При закриването на семинара всички участници се обединиха около оценката за 

неговата навременност и полезност и подчертаха необходимостта от периодичното  

провеждане през годината на информационни събития като темите на информационно-

обучителните срещи да бъде съобразявана със съответната целева група.  


