Уважаеми Еразъм студенти,
Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за реализиране на определен период
на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран
от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 календарни
месеца за една академична година.
Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и
асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:
1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без
заплащането на академични такси и при условията на пълно академично
признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.
2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на
периода на престой в приемащите европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ
студентите не заплащат:
♦ Академична такса за обучение
♦ Такса за регистрация в приемащата институция
♦ Такса за полагане на изпити
♦ Такса за достъп до лаборатории
♦ Такса за ползване на библиотеки
В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки,
студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни
материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на
приемащата институция.
Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на
престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища.
Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/,
чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити.
Получените по време на обучението в европейските институции кредити се
признават напълно от изпращащата българска институция. Повече информация
за ECTS може да намерите на страницата на програма ЕРАЗЪМ. www.hrdc.bg
Бихме искали да Ви запознаем със съдържанието на комплекта от документи,
които всеки един избран Еразъм студент за академичната 2011/2012 г. получава
преди заминаването си в приемащия университет. Преди това съответния
администратор от Международен отдел изпраща Вашите имена и електронен
адрес (e-mail) на координатора/администратора в приемащия университет, след
което следва да получите от него апликационните формуляри и информационен
пакет за учебните дисциплини. Също така, можете да изтеглите формулярите от
електронната страница на приемащия университет в раздела по програма Еразъм.

Комплектът включва:
¾ Обща справка, с всички необходими документи, които трябва да
представите в отдел “Международно сътрудничество” преди заминаването
Ви в университета –партньор;
¾ Формуляр, в който се попълват всички изброени в него данни за
студента. За целта всеки студент открива на свое име банкова сметка в
евро в Първа инвестиционна банка, с която СУ “Св. Климент
Охридски” има сключен договор. Данните от този формуляр са
необходими на съответния администратор по програмата Еразъм за
изготвяне на Вашия договор по студентска мобилност, който Вие или
Вашият пълномощник подписвате, за да получите финансиране по Вашия
грант. (Договорите по студентска мобилност за студентите, които ще се
обучават през първи семестър и цяла академична година се подписват
от Вас или Вашия пълномощник през месеците септември и октомври
2011 г., а за тези от втори семестър на 2011/2012 академична година през
януари и февруари 2012 г.);
¾ Декларация за студентска мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за
защита на личните данни, която се попълва и подписва от декларатора
(необходимо е също така да бъдат подчертани изброените от 1 до 4 опции,
според предпочитанията Ви, както и да бъдат оградени с кръгче личните
данни, които Вие като декларатор предоставяте в горепосочения
формуляр);
¾ Декларация за студентска мобилност по програма Еразъм, в която
декларирате, че по време на следването си НЕ сте участвал в програмата за
студентска мобилност;
N. B.
В Договора за обучение (Learning Agreement) се попълват личните Ви
данни и учебните дисциплини/курсовете, които ще изучавате в приемащия
университет, съгласувани и подписани от факултетния координатор на
съответния факултет и институционалния координатор. Това е един от
най-важните тристранни документи по програма Еразъм между Вас,
изпращащия (Софийски университет) и приемащия университет. Броят на
кредитите, който би следвало да получите по време на Вашето обучение за
1 триместър е 20 ECTS, за 1 семестър е 30 ECTS, а за 1 академична година е
60 ECTS. Съответният брой кредити според срока на Вашата
мобилност е с препоръчителен, а не със задължителен характер;
¾ Студентската харта Еразъм, разясняваща правата и задълженията на
студентите;
¾ Наративният отчет е въпросник, който попълвате, подписвате в горния
десен ъгъл и представяте за отчет след осъществяване на мобилността в
приемащия университет;

¾ Описателният отчет на български език, представлява текст в свободна
форма (около 1 страница), с Вашите впечатления от мобилността в
приемащия университет, както и Вашите коментари и препоръки. Този
отчет заедно с описателния отчет на езика, на който е проведено
обучението, и наративния се представят след осъществяване на
мобилността в приемащия университет;
¾ Описателен отчет на езика, на който е проведено обучението в
приемащата страна. Аналогичен на българския вариант;
¾ Сертификат за продължителността на обучението в приемащия
университет (Arrival / Depаrture). Този формуляр се попълва в секция
ARRIVAL от Еразъм координатора в приемащия университет, който
потвърждава с подпис и печат на институцията датата на Вашето
пристигане/записване в университета. Следва сертификатът да бъде
изпратен по факс на един от двата факс номера в Международен отдел на
СУ, посочени в бланката или сканиран по е-mail. Това е необходимо, за да
стартира превеждането на парите по банков път по сметката, посочена във
Вашия договор. Според клауза във Вашите договори това действие се
извършва в 10 дневен срок от получаването на съответния транш от
Националната агенция към Центъра за развитие на човешките ресурси,
които администрират програмата на национално ниво. Сумата, която ще
получите първоначално, е размера на Вашия грант за съответната държава,
умножен по броя на месеците на мобилността. Бихме искали да Ви
обърнем внимание, че студентите трябва да разполагат със собствени
средства при заминаването си в приемащия университет. Преди Вашето
завръщане помолете Еразъм координатора в приемащия университет, да
потвърди с подпис и печат, датата на приключване на мобилността в
секция DEPARTURE. Оригинала на документа /сертификата/ за
продължителността на обучението е част от отчетните Ви документи и
трябва да бъде донесен заедно с останалите документи след приключването
на мобилността в приемащия университет;
¾ Списък с документите за отчет на осъществената мобилност, вписани и
в т. 2.8 от договора по студентска мобилност, които се задължавате да
представите в двуседмичен срок от завръщането си в отдел
“Международно сътрудничество”, администриращ на централно ниво
програмата Еразъм в СУ ”Св. Климент Охридски”.
Студентите по Програма Еразъм, които са завършили своето обучение в
чуждите университети трябва да представят молба до Декана на ФМИ за
признаване на кредитите и оценките. Към нея трябва да приложат копие от
академичната си справка, издадена от чуждия университет.

Пожелаваме Ви успешно обучение и пълноценен престой в избрания за
Вашата мобилност европейски университет!

