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За програма „Еразъм+“

 „Еразъм+“ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност
в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и
докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с
цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или
други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския
съюз държави.

 Програмни държави: Белгия, България, Чешка Република, Дания, Германия,
Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша,
Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Република
Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Сърбия.

 Партниращи държави: Всички останали държави, организирани в 14 региони:



Партниращи държави по региони









Контактни лица по програма „Еразъм+“ в Технически университет - Габрово

Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова
– Институционален координатор по 
програма „Еразъм+“, 

Каб. 3206, тел. (066) 827 200, 

e-mail: lilyana.rusanova@gmail.com

Надежда Иванова Пангелова –

Контактно лице по програма  
„Еразъм+“, 

каб. 3209, тел/факс: (066) 827 559, 

e-mail: n_pangelova@tugab.bg

Факултетни Еразъм+ координатори:

Факултет „Електротехника и електроника”
доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов - Зам. 
декан НИД и КП, Каб. 3313, тел/факс: 066 827 571, 066 827 
396, e-mail: sjjordanov@gmail.com

Факултет „Машиностроене и уредостроене”
проф. дн инж. Галя Великова Дунчева - Зам. декан НИД 
и КП, Каб. 1129, тел/факс: 066 827 312, 066 827 222
e-mail: duncheva@tugab.bg

Факултет „Стопански”
доц. д-р Светла Боянова Панайотова-
Зам. декан НИД и КП
Каб. 1227 / 3118, тел./факс: 066 827 374, 066 827 402 
e-mail: svetla7561@abv.bg
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Възможности за мобилност на студенти и докторанти

Мобилност на студенти с цел практика (СМП)
Краткосрочна: от минимум 5 до максимум 30 дни;

Дългосрочна: от минимум 2 до максимум 12 месеца

като се прилага правилото на Европейската комисия (ЕК), че общата
продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел
практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-
квалификационна степен. СМП може да стартира от първата година на
обучението. Задължително условие е практиката тематично да
съответства на областта на знание/специалността на
студента/докторанта.

Приемащи организации за СМП могат да бъдат висши учебни заведения
(при наличие на съвместни договори с ТУ-Габрово), технологични
центрове, научноизследователски институти, центрове за обучение,
търговски предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни
държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и
дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на
европейските програми и инициативи).

Мобилност на студенти с цел обучение (СМО)

Продължителността на студентската мобилност с цел
обучение (СМО) може да бъде
Краткосрочна: от минимум 5 до максимум 30 дни;
Дългосрочна: от минимум 2 до максимум 12 месеца
като се прилага правилото на Европейската комисия (ЕК), че
общата продължителност на мобилността с цел обучение и
мобилността с цел практика не може да надвишава 12
месеца за една образователно-квалификационна степен.
СМО може да стартира след завършване на 1 година от
следването. (това не важи за студенти в ОКС
„магистър“).
Приемащи университети: СМО се реализира само в
партньорско висше учебно заведение, притежаващо Еразъм
харта, с което ТУ-Габрово има сключен
междуинституционален договор за обмен на студенти в
същата област на знание/специалност.



Възможности за мобилност на студенти и докторанти

Смесена мобилност на студенти и докторанти

Всички студенти и докторанти, и по-специално тези, които нямат възможност да
участват в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение или с цел участие в
стажове, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален
компонент.

Продължителност на смесената студентска мобилност с цел обучение (СМО)
или с цел практика (СМП) може да бъде с минимум 2 месеца и максимум 12
месеца физическа компонента, съчетана с период на виртуално
обучение/практика с произволна продължителност.

Смесената СМО или СМП трябва да носи минимум 3 ECTS кредита.

Продължителност на смесената докторантска мобилност:

Дългосрочната смесена докторантска мобилност може да бъде с минимум 2
месеца и максимум 12 месеца физическа компонента, съчетана с период на
виртуално обучение/практика с произволна продължителност;

Краткосрочната смесена докторантска мобилност може да бъде с минимум 5 дни
и максимум 30 дни физическа компонента, съчетана с период на виртуално
обучение/практика с произволна продължителност.

Минималната натовареност на краткосрочната смесена докторска мобилност
трябва да отговаря на натовареност, носеща 3 ECTS кредита.

При смесената мобилност за студенти дейностите могат да включват участие в
курсове, предлагани във формат на смесено учене във всяко висше училище-
партньор, онлайн обучение и работни задачи или участие в смесени интензивни
програми.

Смесената мобилност за студенти и докторанти има за цел да предложи по-
гъвкав вариант за участниците, за да се гарантира, че програмата е достъпна за
студенти от всички среди, обстоятелства, области и нива на обучение.

Мобилност на докторанти (СМО)

Продължителността на мобилността на докторанти може да бъде:

Краткосрочна: от минимум 5 до максимум 30 дни;

Дългосрочна: от минимум 2 до максимум 12 месеца

Общата продължителност на периодите на мобилност, в които
участва един докторант, не може да превишава 12 месеца физическа
мобилност максимум за периода на обучението в ОНС „доктор“,
независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Наскоро дипломиралите се докторанти могат да участват в стаж в
чужбина, но трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция,
в която са следвали през последната година от обучението си, и да
проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от
дипломирането си.

Приемащи университети: партньорско висше учебно заведение,
притежаващо Еразъм харта, с което ТУ-Габрово има сключен
междуинституционален договор за обмен на докторанти в същата
област на знание/специалност, технологични центрове,
научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски
предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни
държави.



Партньорски университети на Технически университет - Габрово



Преди мобилността – документи и стъпки
 Студентите и докторантите, желаещи да реализират СМО или СМП по програма „Еразъм+“

подават в Университетски център за международни и национални програми и проекти
(УЦМНПП) на ТУ-Габрово Габрово - заявление за кандидатстване, съгласие за обработка на
личните дани, декларация-образец за предишни участия по програмата и академична справка
(академичната справка се издава от факултетната канцелария на съответния факултет),
удостоверяваща средния успех от обучението на студента към момента на кандидатстване.

 Студенти от ОКС „магистър“ прилагат копие на дипломата за ОКС „бакалавър“, а
докторантите – справка за оценката от докторантския минимум.

 В заявлението си студентите задължително посочват: специалност и курс на обучение,
среден успех от обучението си към момента на кандидатстване, ниво на владеене на чуждия
език (на който ще се реализира мобилността) и университет/организация, в които желаят да се
обучават.

Важно: Наскоро завършилите висше образование могат да участват в СМП по програма
„Еразъм+“. Подборът на тези студенти трябва да бъде извършен от ТУ-Габрово по време на
последната година на обучение, преди полагането на държавен изпит или защитата на
дипломната работа, а практиката трябва да се реализира и приключи до една година от
датата на дипломирането им;

https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/Zayavlenie_SMO-SMP_2017.docx
https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/Blanka_deklaracia-new.doc


Подбор на участниците - Право на мобилност с цел обучение/ практика по
програма “Еразъм+” и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат
всички студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“

 Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма “Еразъм+” или лица, имащи статут на бежанци, лица
без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

 Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други
одобрени участници.

 Да са записани минимум за втората година от следването в ТУ-Габрово, за да реализират СМО, а СМП може да стартира още
от първата година на обучение (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС “бакалавър”), независимо от
формата на обучение (редовна или задочна). Студентите от ОКС «магистър» и докторантите могат да кандидатстват само
при условие, че в междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция.

 Да имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична
справка. За студенти от ОКС «магистър», обучаващи се в първи семестър, за среден успех се зачита успеха от дипломата за
бакалавърска степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити,
включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага
списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми.

 Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащия университет. Нивото на езиковите познания
трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет.

 Да отговарят на изискването за максимална продължителност на мобилността 12 месеца за всеки цикъл на обучение, без
оглед на броя и вида на мобилностите.



Участници със специални потребности

 За да гарантира спазването на принципите на равнопоставеност и приобщаване, Програма
„Еразъм+“ предлага допълнителна финансова подкрепа за участие в мобилност на студенти,
преподаватели и служители със специфични нужди.

 За допълнително финансиране могат да кандидатстват студенти/докторанти, на Технически
университет-Габрово със специални потребности като: умствени, когнитивни, обучителни,
физически, сетивни или други увреждания, образователни затруднения, хронични здравни
проблеми, тежки заболявания или психиатрични състояния.

1 https://www.european-agency.org/ https://www.european-agency.org/

2 https://exchangeability.eu/ https://exchangeability.eu/

3 https://mapped.eu/ https://mapped.eu/

4 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/physical-mental-

conditions_bg

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/physical-mental-

conditions_bg

https://www.european-agency.org/
https://www.european-agency.org/
https://exchangeability.eu/
https://exchangeability.eu/
https://mapped.eu/
https://mapped.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_bg


Подготовка на мобилността – документи

 Споразумение за обучение (Learning Agreement for studies)/ Споразумение за провеждане на
практика (Learning Agreement for traineeships)- тристранно споразумение между студента, ТУ-
Габрово и работодателя, в което се посочва информация за провежданата мобилност (начало и
край, програма на обучение/практика, ниво на езиковите познания, които студентът притежава и
др.) Важно: В помощ на всички мобилни студенти, Европейската комисия и Фондация Европейски
Университет са разработили мобилно приложение, което подпомага участниците по време на
тяхната мобилност. (https://erasmusapp.eu).

 Писмо покана (Letter of Invitation) за СМП и Писмо за прием (Letter of Acceptance) за СМО –
изпращат се от приемащата институция

 Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) - ЕЗОК е безплатна. Срокът за издаване е 15
календарни дни. Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може
да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg).

 Онлайн тест за оценка на езиковите знания - Всеки студент/докторант, участващ в програма
“Еразъм+” полага онлайн тест за оценка на езиковите си познания в платформата за Онлайн
Езикова подкрепа (OLS), преди и в края на периода на мобилност. Провеждането на онлайн
оценяване е задължително условие за мобилност.

https://erasmusapp.eu/
http://www.nhif.bg/


Еразъм грант (субсидия) в евро - дългосрочна студентска мобилност 
в програмни държави

Приемаща държава
Месечна ставка -

СМО
Месечна ставка -

СМП
Група 1
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, 

Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, партниращи държави от 
регион 14 - Фарьорски острови, Швейцария, Обединено 
кралство 600 750
Група 2 
Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, 
Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия, 
партниращи държави от регион 5 – Андора, Монако, Сан 
Марино, държава Ватикан 600 750

Група 3 
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, 
Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна 
Македония, Турция, Сърбия 540 690



Еразъм грант (субсидия) в евро - краткосрочна студентска мобилност в 
програмни държави

Индивидуална подкрепа в размер на 70 евро на ден до 14 ден и 50 евро на ден между 15 и 30 ден.

Транспортен грант в евро - краткосрочна и дългосрочна студентска 
мобилност в програмни страни за студенти с по-малко възможности

Подкрепа за зелен транспорт в евро - краткосрочна и дългосрочна 
студентска мобилност в програмни държави за всички останали студенти

Щракнете за текст

50 евро за зелен транспорт (пътуване с влак, автобус или споделено пътуване с автомобил) и до 4 допълнителни 
дни индивидуална подкрепа за отиване и връщане



Еразъм грант (субсидия) в евро - дългосрочна студентска мобилност 
в партниращи  държави

Еразъм грант (субсидия) в евро - краткосрочна студентска мобилност 
в партниращи държави

Индивидуална подкрепа в размер на 70 евро на ден до 14 ден и 50 евро на ден между 15 и 30 ден.



Транспортен грант в евро - краткосрочна и дългосрочна студентска 
мобилност в партниращи държави



По време на мобилността 
 По време на мобилността всички участници се ползват от същите права и се придържат към правилата

на приемащата институция. Студентите/докторантите са освободени от всякакви такси за регистрация, за
обучение и изпити, за издаване на документи в приемащата институция. При наличие на проблеми
участниците незабавно уведомяват УЦМНПП при ТУ-Габрово.

 ЕК предоставя инициативата Стажове за дигитални възможности (Digital Opportiunities Traineeships,
DOT), за да подпомогне подобряването на цифровите умения на студентите и техните кариерни
перспективи, както и да предостави на компаниите кандидати за работа с необходимите им дигитални
компетенции.

 Стажовете по цифрови умения* се фокусират в областта на киберсигурност, големи обеми от данни,
квантови технологии и обучение по машинно инженерство или дигиталнен маркетинг в друга страна от
ЕС. Студентите/докторантите на ТУ-Габрово могат да осъществят СМП за развиване на цифровите
умения, взимайки участие в предлаганите стажове в реална работна среда в чуждестранни компании.
Повече информация и свободни позиции могат да се открият на платформите Drop’pin@EURES и
Erasmusintern.

*стаж по цифрови умения – стажът се разглежда като такъв, когато стажантът практикува в една или повече от
следните дейности: дигитален маркетинг (например: управление на социални медии, уеб анализ); дигитален дизайн —
графичен или архитектурен; разработване на приложения, софтуер, скриптове или уебсайтове; инсталиране,
обслужване и управление на информационни системи и мрежи; киберсигурност; анализ, събиране и визуализация на
данни; програмиране на приложения.Типичните дейности, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на поръчки,
въвеждане на данни или административни задачи не се считат за включени в тази категория.



Отчитане на периода на мобилността – 10 дни след приключване на 
мобилността 
 Документ, удостоверяващ продължителността на практиката (Letter of Confirmation)/

Документ, удостоверяващ продължителността на обучението в приемащия университет
(Confirmation of study period)– подписан и подпечатан от приемащата институция;

 Сертификат за практика (Transcript of works) – отразяващ постигнатите резултати от
практическото обучение - подписан и подпечатан от приемащата институция/

Академична справка от приемащата институция (Transcript of Records)- подписана и
подпечатана от приемащия университет, удостоверяваща положените изпити и получените
кредити.
 Писмен отчет за дейността по време на практиката– на български език;
 Писмен отчет за дейността по време на практиката – на езика, на който е била провеждана

практиката;
 Онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия.
 Оценка на езиковите познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS)

https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/Trainee_confirmation.docx
https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/Transcript_of_Works.doc
https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/Otchet_bg_SMP.doc
https://www.tugab.bg/images/tu/mejdunarodno/erazmus/2017/FINAL_REPORT_FORM_traineeships.doc


Признаване на мобилността 

 ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на
неговата практика в чуждестранната институция, само когато договореният в
споразумението индивидуален план на практиката е изпълнен от студента. Резултатите
от проведената в чужбина практика се отразяват в Европейското дипломно приложение,
а за наскоро завършилите – в документа Europass мобилност.

 ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на
неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в
Споразумението за обучение индивидуална учебна програма е изпълнена.
Признаването на изучаваните дисциплини и получените кредити, придобити в
чуждестранно висше училище се извършва от съответната комисия по учебна дейност и
трансфер на кредити на основното звено след подадено заявление от студента до
факултетния координатор за ECTS (Зам.-Декан по учебна дейност). Резултатите от
проведеното в чужбина обучение по дисциплините, които не се изучават в ТУ-Габрово,
се отразяват само в Европейското дипломно приложение.



Признаване на мобилността 

 ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на
неговата практика в чуждестранната институция, само когато договореният в
споразумението индивидуален план на практиката е изпълнен от студента. Резултатите
от проведената в чужбина практика се отразяват в Европейското дипломно приложение,
а за наскоро завършилите – в документа Europass мобилност.

 ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на
неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в
Споразумението за обучение индивидуална учебна програма е изпълнена.
Признаването на изучаваните дисциплини и получените кредити, придобити в
чуждестранно висше училище се извършва от съответната комисия по учебна дейност и
трансфер на кредити на основното звено след подадено заявление от студента до
факултетния координатор за ECTS (Зам.-Декан по учебна дейност). Резултатите от
проведеното в чужбина обучение по дисциплините, които не се изучават в ТУ-Габрово,
се отразяват само в Европейското дипломно приложение.



Програми за двойни дипломи



Програми за двойни дипломи на ТУ-Габрово
 DD programme for a degree in Bachelor of Mechanical Engineering (TUG & Schmalkalden University of 

Applied Sciences)

 DD programme for a degree in Bachelor of Electrical Engineering and Information Technology (TUG & 
Schmalkalden University of Applied Sciences)

 DD programme for a degree in Master of Industrial Management – Innovation and Business Expansion (TUG & 
Mittweida University of Applied Sciences)



Споразумения за съвместно обучение на докторанти

• Joint training of post graduate students (doctoral students) - (TUG & Frankfurt University 
of Applied Sciences)

• Joint training of post graduate students (doctoral students) - (TUG & Jade University of 
Applied Sciences)

• Joint training of post graduate students (doctoral students) - (TUG & International 
Hellenic University Kavala University Campus)



Програми за двойни дипломи – ползи за студентите

 - придобиване на две дипломи за по-кратко време;

 - подобряване на езиковите умения;

 - придобиване на опит в международна среда;

 - възможност за започване на работа в чужбина;

 - по-добри възможности за намиране на работа в България;

 - развиване на по-отворено съзнание, ключови умения и компетенции.







Полезни връзки 
Център за развитие на човешките ресурси http://hrdc.bg/

Европейска комисия – Програма „Еразъм+” https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg

Министерството на образованието и науката в България. https://www.mon.bg/

Представителството на Европейската комисия в България https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg

Европейска студентска мрежа "Еразъм" https://esn.org/
Инициатива “Erasmus Without Paper” https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
Инициатива “Европейска студентска карта” https://europeanstudentcard.eu/

Erasmus Charter for Higher Education Self-Assesment https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en

Студентски стажове по Еразъм+ https://erasmusintern.org/
Безплатни платформи за студентски стажове в Европа https://isic.bg/page/rabotni-pozicii-erasmus

Платформа за стажове в европейски университети за 
персонал

http://staffmobility.eu/

ТСА обучения за персонал http://hrdc.bg/tca-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F/

Стажове за дигитални възможности (Digital 
Opportiunities Traineeships)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-
traineeships-boosting-digital-skills-job

https://movineurope.esn.org/
Международни куриерски услуги https://www.eurosender.com/en/door-to-door-shipping

http://hrdc.bg/
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/%20index_en.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg
https://www.mon.bg/
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg
http://www.esn.org/
https://esn.org/
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
https://europeanstudentcard.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en
https://erasmusintern.org/
https://isic.bg/page/rabotni-pozicii-erasmus
http://staffmobility.eu/
http://hrdc.bg/tca-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://movineurope.esn.org/
https://www.eurosender.com/en/door-to-door-shipping


Нашите Еразъм+ истории



Вашите въпроси

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

https://www.tugab.bg

https://www.tugab.bg/
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