КОНКУРС
ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"
за летен семестър 2018/2019 г.
Скъпи колеги,
СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на
кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на
академичната 2018/2019 година.

Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и
условията за кандидатстване, посочени по-долу:
КАКВО Е МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ?
Програма „Еразъм+“ Ви предоставя възможност за краткосрочно обучение в европейски
университети-партньори на Софийски университет без заплащане на такси за обучение.
Това е прекрасна възможност да придобиете международен опит, да усъвършенствате
езиковите си умения, да се запознаете с културите на различни държави.
ВИЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ, АКО:
1. Сте студент/докторант, записан/зачислен в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“,
„Магистър“ или ОНС „Доктор“, независимо от формата на обучение (редовна, задочна,
дистанционна, самостоятелна) и който има студентски права както към момента на
кандидатстване, така и през целия период на мобилността:


За студенти – съгласно чл. 134 (4) от Правилника за устройството и дейността на СУ
„Св. Климент Охридски“ – „Правата на действащ студент се упражняват до първата
държавна изпитна сесия по учебния план, по който се обучава студентът“.



За докторанти – съгласно заповед за зачисляване или удължаване на докторантурата.

2. Сте студент в ОКС „Бакалавър“, който има завършени минимум 2 (два) семестъра от
следването си до момента на кандидатстване за мобилност, или сте студент в ОКС
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„Магистър“ (вкл. новозаписани), или сте докторант в ОНС „Доктор“ (вкл.
новозачислени).
Студентите с 5 годишен срок на обучение (напр. Право) трябва да имат завършени минимум 2
(два) семестъра от следването си до момента на кандидатстване за мобилност.
3. Да имате минимален успех от обучението в СУ Много добър (4.50).
Успехът се изчислява:
1) за бакалаври и магистри - средният успех до момента на кандидатстването за мобилността;
2) за новозаписани магистри - успехът, с който сте приет/ а в съответната магистърска програма
(приравнен по скала от 2 до 6);
3) за докторанти - средният успех от приемните изпити/ докторантските минимуми.
4. Имате езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на приемащия
университет (водещ език е “Language 1”).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Периодът на мобилността трябва да съответства на периода на обучението Ви в СУ.
2. Мобилността трябва да съответства на областта на знание/специалността Ви.
3. Продължителността на мобилността зависи от срока, посочен в споразумението с
приемащия университет (съгласно приложената таблица с договори).
4. Водещ е “Language 1”, а не студентът да избира между език 1 и език 2
5. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и с цел
практика.
6. Имате право да проведете мобилност по програма „Еразъм+“ (обучение + практика) с
максимална обща продължителност 12 месеца за всяка ОКС/ОНС – бакалавър,
магистър, доктор. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен
(напр. Право), е допустима мобилност с обща продължителност 24 месеца.
Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с
приемащия университет.
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7. Ако сте избран/а като резерва на първата селекция през месец март 2018 г. имате
право да кандидатствате. В случай че бъдете одобрен/а на настоящата селекция, ще
загубите статута си на резерва от първата селекция.
8. Не се допуска кандидатстване на студенти/докторанти, които са одобрени за
мобилност през 2018/19 година при първия конкурс, вкл. тези, които са се отказали от
мобилността.
9. За периода на мобилността заплащате таксата си за обучение в СУ.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА
Минимална продължителност: 3 месеца (90 дни)
Максимална продължителност: 1 семестър (летен семестър на 2018/19)
УНИВЕРСИТЕТИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:
Биологически факултет
Богословски факултет
Геолого-географски факултет
Исторически факултет
Стопански факултет
Факултет по журналистика и масови комуникации
Факултет по класически и нови филологии
Факултет по математика и информатика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Факултет по педагогика
Факултет по славянски филологии
Факултет по химия и фармация
Философски факултет
Физически факултет
Юридически факултет
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ФИНАНСИРАНЕ
За периода на мобилността ще получите финансова помощ под формата на индивидуален
месечен грант.

МЕСЕЧНИ ГРАНТОВЕ ПО ДЪРЖАВИ

Месечен грант

Дания, Ирландия, Финландия, Исландия, Люксембург, Швеция,

520 евро/

Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

месечно

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,

520 евро/

Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия

месечно

Хърватска, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария,

470 евро/

Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция

месечно

Имате право да получавате финансиране и от други източници, различни от европейските
фондове. За периода на мобилността имате право да кандидатствате и да получавате стипендия
от СУ. За периода на мобилността заплащате таксата си за обучение в СУ.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление – Образец 1
2. CV (Europass формат) на български или английски език
3. Есе – само за студентите/докторантите от ФЖМК!
Изисквания към есето:
Тема: Двустранни културни връзки между България и .... (държавата/ите), за
която/които кандидатствате.
Обем – 2 стандартни страници (1800 символа).
Език – есето се разработва на първия език на обучение, посочен в таблицата с
договорите.
4. Документ за удостоверяване на успеха Ви (към момента на кандидатстване) и
удостоверяване на студентския Ви статус:

Програма „Еразъм+“
Студентска мобилност с цел обучение за летен семестър на учебната 2018/19 г.

4

 за студенти: уверение с посочен среден успех от всички изпити до момента на
кандидатстването (оригинал) и посочена първа дата/месец на държавен изпит или
защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план, издадено от отдел
„Студенти“ на Вашия факултет
 за новозаписани магистри: уверение с посочен среден успех от приемните изпити за
съответната магистърска програма (оригинал) – приравнен по скала от 2 до 6 и посочена
първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по
учебен план
 за

докторанти:

документ,

удостоверяващ

средния

успех

от

приемните

изпити/докторантски минимуми (копие)
5. За докторанти – заповед за зачисляване и удължаване срока на докторантурата за ОНС
„Доктор“ (копие)
6. Документ/и, удостоверяващ/и езиковата компетентност, съгласно изискванията на
приемащия университет (копия). В случай, че партньорският университет не е посочил
изрично изискване за документ, удостоверяващ езиковата компетентност, ще се приемат
следните: езиков сертификат; диплома за средно образование с усилено изучаване на
чужд език; положен кандидатдокторантски изпит или докторантски минимум по език.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Всички документи трябва да бъдат подредени в папка и в реда, посочен по-горе. Моля да се
уверите, че сте подготвили надлежно и подали всички изискуеми документи. Комисията НЯМА
да разглежда кандидатури при липса на пълния комплект от документи, изготвени по
приложените образци, или при посочена невярна информация в тях.
Пакетът документи се подава в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат,
стая 5, в срок от 03 септември до 10 октомври 2018 г.,
всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.
СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
Етап 1: Административна проверка на подадените документи по отношение на тяхната
изчерпателност, достоверност на вписаните данни, допустимост на кандидатите.
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Етап 2: Разглеждане и одобряване на кандидатурите, преминали етап 1.
Етап 3: Класиране на кандидатите:
Кандидатите ще бъдат класирани от комисии с участието на Факултетните координатори по
програма „Еразъм+“, представители на отдел „Международно сътрудничество“ и на Студентски
съвет. Селекцията ще бъде извършена по документи спрямо поредността на желанията на
кандидатите и степента на изпълнение на изискванията за съответните места. В случай, че
кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя мобилности в посочените погоре списъци: 1) те ще бъдат класирани по успех; 2) приоритетно ще бъдат одобрени тези, които
никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в програма „Еразъм“ или „Еразъм+“.
Класирането се извършва на база на комплексна оценка, отчитаща средния успех, степента на
владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента с научната
област в приемащия университет.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта на Програма „Еразъм+“
www.erasmus.uni-sofia.bg/site/su/ на 19.10.2018 г. до 17:00 ч. В списъка ще бъдат вписани
входящите номера на Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.
За контакти и допълнителна информация:
Отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, ет. 1, стая 5
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Subject: Erasmus 2018/2019
тел.: 02/ 9308220, 9308700
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