О Б Я В А
ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА
МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ
1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на
кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“
или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС
„Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от
следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените
докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.
3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет,
съгласно споразумението с приемащия университет.
4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца
мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС бакалавър, магистър, докторант. Продължителността на мобилността зависи и от
срока, посочен в споразумението с приемащия университет.
5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн.
добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на
кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари
2017г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска
програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от
докторантските минимуми.
ВАЖНО:
1. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да
имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на
мобилността през академичната 2017-2018 г.
2. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и
мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
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УНИВЕРСИТЕТИ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ИЗИСКВАН ЕЗИК;
ЗА СТУДЕНТИ ОТ КОИ СПЕЦИАЛНОСТИ СА ДОГОВОРЕНИ
СПОРАЗУМЕНИЯТА:
Katholische Universität Eichstätt, Германия (НУПЧЕ, ПНУП, НУП - бакалаври и магистри) – 2 места х 5
месеца - немски език.
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Германия (НУПЧЕ, ПНУП, НУП - бакалаври и магистри) – 3
места х 6 месеца - немски или английски език.
Chanakkale University, Турция (НУПЧЕ, ПНУП, ПУПЧЕ, НУП - бакалаври и магистри) – 2 места х 4
месеца - турски или английски език.
Universität Mozarteum Salzburg, Австрия – (Педагогика на изобразителното изкуство, Изобразително
изкуство– бакалаври и магистри) – 2 места х 4,5 месеца – немски или английски език.
Universidad Autonoma de Madrid, Испания – (НУПЧЕ, ПНУП, НУП – бакалаври, магистри) – 2 места х
5 месеца – испански език.
Universidad de Granada, Испания – (НУПЧЕ, ПНУП, НУП – бакалаври) – 3 места х 5 месеца – испански
език.
Martin Luther Universitaet Halle-Wittenberg, Германия – (НУПЧЕ, ПНУП, НУП – бакалаври и магистри)
– 2 места по 5 месеца – немски език.
Pädagogische Hochschule Wien, Австрия - (НУПЧE - бакалаври и магистри) – 1 място х 5 месеца – немски
език.
VIVES (KATHO ZUID WEST), Белгия – (Социална педагогика – бакалаври) – 2 места х 5 месеца –
холандски или английски език.
Universidad de Castilla-La Mancha, Испания - (НУПЧЕ, ПНУП, бакалаври) – 5 места х 3 месеца испански език.
Universidad de Castilla-La Mancha (Cuidad Real), Испания - (НУПЧЕ, ПНУП, НУП - бакалаври и
магистри) – 3 места х 5 месеца - испански език.
Haute Ecole Francisco Ferrer, Белгия – (ПУПЧЕ, НУПЧЕ, бакалаври) – 2 места х 5 месеца – френски език.
Evangelische Fachhochschule Darmstadt, Германия – (Социална педагогика, бакалаври) – 2 места х 6
месеца – немски език.
Democritus University of Thrace, Гърция – ПНУП, НУПЧЕ НУП, бакалаври) – 2 места х 6 месеца - гръцки
език.
University of Patras, Гърция – (ПУПЧЕ И ПНУП, бакалаври и магистри) – 2 места х 5 месеца - гръцки
език.
Comenius University in Bratislava, Словакия - (ПУПЧЕ и ПНУП, бакалаври, магистри, докторанти) – 2
места х 5 месеца - словашки език.
Universidad Complutence de Madrid, Испания - (НУПЧЕ, ПНУП, бакалаври, магистри, докторанти) – 2
места х 5 месеца - испански език.
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ВАЖНО!!!

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ

СТУДЕНТИ

ОТ

ВСИЧКИ

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ФНПП Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СА СЕ
ЗАПОЗНАЛИ

С

ПРЕДЛАГАНИТЕ

ОТ

ПРИЕМАЩИЯ

УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВЕ, ЗА ДА МОГАТ ДА ПОКРИЯТ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КРЕДИТИ.
ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстването е по електронен път. Срокът за кандидатстване е от 22.02.2017г. до
06.03.2017г., 12:00 часа. След това електронната платформа ще бъде затворена.
Електронната платформа е на адрес http://erasmus.uni-sofia.bg, бутон „Регистрирай се
сега“ на заглавната страница. За достъп до електронната система студентите и
докторантите вписват потребителското си име и парола от СУСИ.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СИСТЕМАТА
1. Молба (в свободен текст; университетите, за които се кандидатства, да бъдат
посочени в желания от студента ред).
2. Мотивационно писмо.
3. Документ, удостоверяващ много добрия среден успех от следването (минимум
4.50):
- за бакалаври и магистри: уверение за средния успех до момента на
кандидатстването за мобилността;
- за новозаписани магистри: уверение за успеха, с който кандидатът е приет в
съответната магистърска програма;
- за докторантите: уверение за среден успех от приемните изпити.
4. Документ (академична справка, диплома, сертификат) за владеене на посочения за
дадения университет език на обучение.
5. Декларация за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма
„Еразъм+“ 2017/2018 (бланката е приложена на последната страница на обявата).
КОНКУРСЪТ И ИНТЕРВЮТО С КАНДИДАТИТЕ (НА СЪОТВЕТНИЯ ЗА
СТРАНАТА ЕЗИК) ще се проведат на 14 март 2017 г. (вторник) от 10.30ч. в зала 222
(II етаж) в сградата на ФНПП. Необходимо е кандидатите да носят студентска книжка,
както и оригиналите на по-горе посочените документи.
ОБЩАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за проявяващите интерес студенти и
докторанти ще се състои на 22 февруари 2017г. от 14 до 17 часа в Аулата на
Софийския университет.
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ИНДИВИДУАЛНИ ГРАНТОВЕ (В ЕВРО) ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С
ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ 2017-2018
Месечна
Група
Приемаща държава
ставка
(в евро)
1
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия,
Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия
500
2

3

Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска,
Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения,
Исландия, Турция
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния,
Словакия, Македония

500

450

ЗА КОНТАКТИ:
Доц. д-р Розалина Енгелс, Еразъм+ координатор на ФНПП, е-mail:
rozalinae@yahoo.com; приемно време по въпроси, свързани с кандидатстването: 28
февруари 2017 и 1 март 2017 между 11.00 ч. и 12.00 ч. в стая 503 на ФНПП.
Петя Русева, инспектор по програма „Еразъм +“ за ФНПП, e-mail: petyaruseva@gmail.com;
приемно време: понеделник – петък, от 10.00 ч. до 12.00 ч. в кабинет 222.

17.02.2017г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в студентска мобилност с цел обучение
по програма „Еразъм+“
2017/2018 година
Долуподписаният /а ………………………………………………………………………….….
студент ……….....курс, в/ъв…………………….........................................................................
/ факултет /

Д Е К Л А Р И Р А М,
че съм участвал/а и/или ще участвам в мобилност с цел обучение и/или с цел практика
по програма „Еразъм“ или „Еразъм+“ (до 2016/2017 акад. година вкл.):
ДА

 НЕ

Ако Вашият отговор е „ДА“, моля посочете всички периоди (независимо дали сте били
студент/докторант в СУ или друг университет) на провеждане на мобилността/ите (от-до):
Степен на обучение

Период на мобилността/ите

Бакалавър
Магистър
Докторант

Известно ми е, че за неверни/непълни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
дата:…………………..
Декларатор:…………………………….
/подпис на декларатора/

+

+
@

@

