СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА
ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
УЧЕБНА ГОДИНА 2009/2010
Право на участие в Студентската мобилност с цел практика на секторна
програма „Еразъм” и право на индивидуален Еразъм грант имат студентите от
Бургаски свободен университет, които отговарят на следните основни
критерии:
•

•

•

•

•

•

Студенти, които са граждани на държава, участваща в програмата
"Учене през целия живот", или студенти, официално признати от такава
държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи
чужденци;
Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в
секторна програма "Еразъм", могат да осъществят мобилност в родната
си държава, само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни
и одобрени участници;
Студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска
мобилност с цел практика на секторна програма "Еразъм"; Студентите,
които са участвали в мобилност с цел обучение по програма Еразъм,
могат да кандидатстват за Еразъм практики.
Студенти, които са записани в курс на обучение (без ограничения във
формата на обучение - редовна, задочна или дистанционна форма),
завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща
докторска
степен
в
институция-бенефициент,
притежаваща
Университетска харта Еразъм.
Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на
следването си; Внимание: студентите първи курс магистърски програми
след успешно преминало обучение като бакалавър са легитимни
участници в Еразъм практиките, тъй като те вече са преминали през
първите два семестъра на обучение по време на бакалавърската степен.
Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи
практиката в приемащата държава. Работният език се определя от
работодателя, който проверява езиковите компетенции на студенти по
телефона или се прави предварителен тест преди кандидатстването по
програмата.

Студентите могат да отидат на Еразъм стаж във всички държави –
членки на Европейския Съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия,
Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия,
Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чешка Република и Швеция, както и в
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, а също и в Турция.
Приемащ работодател за програма Еразъм може да бъде всяко
търговско предприятие, компания, бизнес организация, неправителствена
организация, лаборатория, библиотека, научно-изследователски център или
университетска структура, в която може да се полага труд. Не може да се
реализират Еразъм практики в институции на Европейския съюз и
Европейската Комисия или в българските дипломатически и консулски мисии в

другите държави – членки на Европейския Съюз. Не се признава за Еразъм
практика и всяко посещение на университет с цел обучение.
Еразъм стажовете могат да бъдат два вида: професионални стажове
като част от обучението на студентите и стажове по желание на студентите.
Професионалните стажове могат да бъдат признати от БСУ, тъй като те са
неразделна част от учебния план на университета. Относно процедурите за
признаване на Еразъм практиките попитайте в отдел Международно
сътрудинчество, стая 412, преди да предприемете стажа. Стажовете по
желание на студентите са такива, които не са включени в учебната програма на
студента, но той сам решава да отдели част от лятната си ваканция например,
за да посети някоя държава и стажува там при работодател, който студентът
сам
намери
или
такъв
от
списъка
на
USIT
COLOURS
http://www.usitcolours.bg/content/wat/bg/erasmus-rabota
и
АПАО
http://www.isic.bg/aboutus.php. (От учебната 2008-2009 г. Асоциация за
подпомагане на академичната общност (АПАО) в партньорство с Usit Colours
предлагат на българските студенти професионални стажове Еразъм в други
държави от Европейския Съюз). Стажовете по желание на студента не могат да
получат признание от българския университет, където учи стажантът, но се
вписват в европейското дипломно приложение след приключването на
обучението в университета и ще донесат на студентите много положителни
емоции, нови познанства, умения и житейски опит.
Практиките по програма Еразъм не могат да бъдат по малко от 3
календарни месеца и не повече от 12 календарни месеца в рамките на една
академична година. Еразъм студентите се изпращат от БСУ и от Еразъм
Консорциума, и се отчитат за проведената практика към Еразъм Консорциума.
За целта се подписва Договор за Еразъм практика с Консорциума, който
запознава студента с всички условия на мобилността. Такса за провеждането
на практиката към Консорциума не се заплаща.
БСУ гарантира правото на студента по силата на националното
законодателство да продължи да получава институционална (университетска)
стипендия, независимо от участието му в студентска практика по секторна
програма "Еразъм".
По време на практиката студентът не се освобождава от задължението
си да заплаща редовните академични такси в БСУ.
Всеки Еразъм студент може да получи финансиране по програмата.
Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в
приемащата държава и работодател. Размерът за приемащите държави в
рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка
държава и се определят за всяка отделна академична година съгласно
правилата на програмата. Грантовете за програма Еразъм са помощни и нямат
за цел да покрият всички разходи по мобилността, а само да подпомогнат
студента в реализирането на мобилния период. Грантовете се предоставят
безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи
за всички разходи по Еразъм престоя, освен пътни разходи и някои други
разходи доказващи реалният период на мобилността. Грантът е финансова

подкрепа, целяща да подомогне допълнителните разходи по мобилността,
породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда
цялостно покриване на разходите по мобилността - практика.
Приемащите работодатели също могат да предлагат възнаграждение,
което може да се комбинира с Еразъм гранта, както и с други източници на
финансиране, различни от Европейските фондове – български работодатели,
фондация, частни спонсори, неправителствени организации, стипендии от
източници, различни от европейските фондове и др
Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой
на практика по секторна програма "Еразъм". Всеки престой под 3 календарни
месеца е нелегитимен за секторна програма "Еразъм" и предоставените за
такъв период на обучение Еразъм средства подлежат на пълно
възстановяване.

Как се кандидатства?
За да кандидатствате, е необходимо да сте студент на БСУ. В момента, в
който Ви одобрят за стаж в чужбина, работодателят трябва да изпрати писмо
за намерение, с което потвърждава Вашето участие на стажантска позиция,
обявена от него. След това се провежда селекционна процедура в
университета и съответният студент се одобрява за участие по програма
Еразъм практики. Издава се протокол за селекция и уверение за студентски
статус. Следва изготвяне на Training Agreement - от студента съвместно с БСУ
и работодателя, в който се описват подробно задълженията и дейностите на
стажанта по време на стажа. Този документ се подписва от студента, БСУ и
работодателя. Подписва се споразумение между студента и АПАО за
получаване на финансов грант за определен престой в страна от ЕС, при
определен работодател. Подписват се и декларация за защита на лични
данни и декларация за липса на предишно участие в програма Еразъм
практики. Необходимо е изготвяне на пълномощно, с което упълномощявате
Ваш близък да подписва допълнителни споразумения и други документи по
Еразъм стажове във Ваше отсъствие.
След завръщането си от стаж се представя подписан договор за работа
между Вас и работодателя, сертификат от работодателя, Transcript of Works също подписан от работодателя. Представят се и документи за пътуването билети, бордни карти или печат в международен паспорт. Изготвя се и отчет за
проведената практика.
С това цикълът на обмен приключва и в случай, че всички документи са
изрядни, студентът успешно е осъществил обмен по програма Еразъм.
Възможно е да възникнат допълнителни изисквания за документи, които да
бъдат предоставени преди или след заминаването. В такъв случай студентите
биват уведомявани своевременно.

