
Информация за ЕРАЗЪМ + 

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира 
през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие 
между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, 
професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. 

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и 
бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентноспособността, като същевременно 
насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. 

Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование 

Проектът за мобилност в областта на висшето образование се състои от една или повече от 
следните дейности: 

Студентска мобилност с цел обучение в друго висше учебно заведение в чужбина 

С цел осигуряване на високи резултати и максимално въздействие върху студентите при 
реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по 
специалността на студента, както и на неговото личностно развитие. Мобилността с цел 
обучение може да включва и практика. 

Обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента. 
Мобилността с цел обучение може да се реализира в процеса на придобиване на Бакалавърска, 
Магистърска или Докторска степен. 

Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде между 3 и 12 месеца. 

Участие в проекти за студентска мобилност с цел обучение могат да вземат изпращащи и 
приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за 
висше образование. 

Студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по 
специалността в чужбинa 

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на 
Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде 
реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. 
Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма. 

Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, 
като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на 
мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 
месеца за една образователно-квалификационна степен. 

!!! Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който е участвал в мобилност с цел обучение с 
продъжителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече 
от 6 месеца. 

Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на 
знание/специалността на студента/докторанта. 

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по 
специалността на студента/докторанта. 

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 


