
КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“,
ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

С ПРОТОКОЛ №107 от 24.11.2015 год.

ПОДБОРЪТ СЕ ИЗВЪРШВА НА БАЗАТА НА ПОСОЧЕНИТЕ КРИТЕРИИ:

Студенти, курсанти и докторанти

1. Право на участие имат само обучаеми, които са български граждани или са 
официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи 
чужденци.

2. Студенти, курсанти и докторанти в редовна, задочна или дистанционна форма
на обучение в ОКС бакалавър, магистър и доктор.

3. Практическо владеене на съответния език – ниво В1 от Европейската езикова 
рамка и по-високо.

4. Общ успех от курса на обучение не по-нисък от „добър” 4,00 и успешно положени
всички изпити към момента на кандидатстване.

5. Само за курсанти – КОК.
6. Само за курсанти – без дисциплинарни наказания, които са в сила.
7. Само за курсанти – курсанти 5 курс нямат право на участие в програмата.
8. Предимство имат обучаемите, които не са участвали в мобилност.
9. Предимство имат обучаемите, които се ангажират в работата по програмата като 

ментори на чуждестранни обучаеми или под друга форма на сътрудничество.

Преподавателски и непреподавателски състав

1. Преподавателски и непреподавателски състав без оглед на тяхната длъжност 
(щатна или нещатна) и научно звание/степен.

2. Практическо владеене на съответния език – ниво В2 от Европейската езикова 
рамка и по-високо.

3. Изявени интереси в областта, за която се кандидатства – на базата на дисциплини, 
които се преподават като учебни (задължителни или избираеми), публикации, 
участие в конференции и др.

4. Мобилността ще допринесе за подготовката на съвместни проекти.
5. Които не са участвали в мобилност по програмата през последните три години.
6. Предимство имат преподаватели, координатори и сътрудници, които: 

- са сключили нови двустранни споразумения;
- се ангажират в работата по програма „Еразъм+” и администрирането на 

изходяща и входяща студентска, курсантска и преподавателска мобилност;
- са водили занятия на чуждестранни „Еразъм+” студенти, курсанти и докторанти 

в НВУ.

Селектирането на участниците в студентската мобилност по секторна програма „Еразъм+” е 
задължително, селекционна процедура на мобилност с цел преподаване и мобилност с цел 
обучение е задължителна само за институции, където потокът на желаещите за участие в 
мобилност, отговарящи на критериите, надвишава възможната за реализиране планирана 
мобилност.




