КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2019/2020 Г.
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:
1. Всеки 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 за
цялостния период на мобилността:


За бакалаври и магистри – 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 след успешно семестриално завършване по учебния план, по който
е приет студентът“.



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

2. Всеки студент в ОКС „Бакалавър“, който има завършени минимум 2 (два) семестъра от
следването си до момента на кандидатстване за мобилност, всеки студент в ОКС „Магистър“
(вкл. новозаписани) и всеки докторант в ОНС „Доктор“ (вкл. новозачислени).
3. Студенти, които към момента на кандидатстване са последен семестър в ОКС „Бакалавър“ или
„Магистър“ НЕ са допустими за кандидатстване.
4. Студенти и докторанти с минимален успех от обучението в СУ Много добър (4.50). За бакалаври
и магистри се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За
новозаписани магистри (през месец февруари 2019 г.) се взема успехът, с който кандидатът е
приет в съответната магистърска програма. За докторанти се взема средният успех от приемните
изпити и/или докторантските минимуми.
5. Студенти и докторанти с езикови компетенции, отговарящи на изискванията за обучение на
приемащия университет.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Мобилността трябва да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта.
2. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и с цел практика.
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 студента да избира между език 1 и език 2.
5. Всеки кандидат има право да проведе мобилност по програма „Еразъм+“ (обучение плюс
практика) с максимална обща продължителност 12 месеца за всяка ОКС/ОНС – бакалавър,
магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр.
Право и Медицина), е допустима мобилност с обща продължителност 24 месеца.
6. За периода на мобилността студентът/докторантът заплаща таксата за обучение в СУ.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
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платформа http://erasmus.uni-sofia.bg в периода 20 февруари – 06 март 2019 г. /системата ще бъдe
затворена автоматично в 17.00 часа българско време/.
За достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от
СУСИ. Ако не разполагате с потребителско име и парола за СУСИ, моля да се обърнете към
отговорното лице във Вашия факултет.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Интервю /датата, часът и мястото ще бъдат обявени до 20.02.2019 г./ тук: https://erasmus.unisofia.bg/site/su/students/studies/application/fnoi/

За контакти и допълнителна информация:
Отдел „Международно сътрудничество“,
Ректорат, ет. 1, стая 5
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Subject: Erasmus 2019/2020
тел.: 02/ 9308 220, 9308 700, 02/9308 416
Програма „Еразъм+“
Студентска мобилност с цел обучение за учебната 2019/20 г.

2

