
1. Студентска мобилност с цел практика за студенти от ОКС „Бакалавър“ 
и ОКС „Магистър“ 
 

Студентската мобилност с цел практика (стажуване или работа с цел обучение, 
стаж) се реализира зад граница в предприятие, научноизследователски 
институт, лаборатория, организация или на друго подходящо работно място от 
Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и 
в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 
и 171. Стажуването задължително следва да бъде по специалността на обучение 
на студента в Югозападния университет „Неофит Рилски“ с изключение на т. нар. 
стажове за подобряване на цифровите умения (Digital Opportunities Traineeships). 

Минималната продължителност на мобилността с цел практика за студенти, 
записани в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“, е 60 дни, а максималната 12 
месеца. 

Участници в студентската мобилност с цел практика могат да бъдат всички 
действащи или наскоро завършили образованието си студенти на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“, независимо от формата им на обучение – 
редовна, задочна, дистанционна, които отговарят на посочените по-
долу критерии: 
Студентът трябва, към датата на заминаване: 

 да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, 
лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ 
чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България; 

 за периода на обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски“, предхождащ 
кандидатстването за участие в програмата, да има минимален успех от 
Добър 4.00 

 да владее английски език или езика на приемащата страна; 
 да не надвишава максималния срок от 12 месеца на предишни мобилности 

по програма „Еразъм+“ в същата образователно-квалификационна степен. 
 

Забележка: 
 Наскоро завършилите образованието си студенти трябва да 

кандидатстват и да бъдат одобрени за осъществяване на мобилност с 
цел практика преди датата на полагане на първия си държавен изпит или 
преди датата за явяване на защита на дипломна работа. 
Продължителността на стажа на наскоро завършилите образованието 
си лица се счита като част от максимално допустимия 12-месечен (или 
24-месечен за студенти от спец. „Право“) период на мобилност. 
 

2. Краткосрочна или дългосрочна докторантска мобилност с цел 
практика 
 

Докторантите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да 
предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на мобилност с цел 
практика. Докторантската мобилност с цел практика се реализира зад граница в 
предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или 
на друго подходящо работно място от Програмните държави, в Трети държави, 



асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към 
програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Стажуването задължително 
следва да бъде по специалността на обучение на докторанта в Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ с изключение на т. нар. стажове за подобряване 
на цифровите умения (Digital Opportunities Traineeships).  Дългосрочната 
докторантска мобилност с цел практика е с минимална продължителност от 60 
дни и с максимална 12 месеца. Краткосрочната докторантска мобилност с цел 
практика е с минимална продължителност от 5 дни и максимална 30 дни. 
 
Участници в докторантската мобилност с цел практика могат да бъдат всички 
действащи докторанти на Югозападния университет „Неофит Рилски“, 
независимо от формата им на обучение или подготовка – редовна, задочна или 
самостоятелна, които отговарят на посочените по-долу критерии: 
 
Докторантът трябва, към датата на заминаване: 

 да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, 
лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ 
чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България; 

 да владее английски език или езика на приемащата страна; 
 да не надвишава максимално допустимия срок от 12 месеца на предишни 

мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-научна степен. 
 

3. Участие на студенти и докторанти в смесена мобилност с цел практика 
 Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален 
компонент. Всеки период на практика в чужбина с всякаква продължителност, 
включително и докторантска мобилност, може да бъде осъществен под формата 
на смесена мобилност. Минималният физически елемент на смесената 
мобилност е с продължителност от 60 дни, а максималният 12 месеца. 
Минималната и максималната продължителност на виртуалния компонент са 
въпрос на договорка между участника, приемащата и изпращащата институции. 
 

4. Участие на студенти и докторанти в смесени интензивни програми 
(Blended Intensive Programmes) 
 

 Всички студенти и докторанти, и по-специално тези, които нямат възможност да 
участват в дългосрочна физическа мобилност с цел практика, могат да съчетаят 
по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент (смесена краткосрочна 
мобилност). Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени 
интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да 
продължи между 5 и 30 дни и да бъде съчетана със задължителен виртуален 
компонент. Смесената мобилност с цел практика трябва да носи минимум 3 
ECTS. Смесената интензивна програма трябва да се разработва и прилага от 
най-малко 3 институции за висше образование от най-малко 3 държави — членки 
на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. 
 

5. Селекционна процедура 
 



 Участниците подават форма електронна форма за кандидатстване, налична 
на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg; 

 Ако отговаря на посочените условия, участникът се явява на 
изпит/събеседване пред комисия във факултета, определена със заповед 
на Декана на изпращащия факултет; 

 След провеждане на изпит/събеседване, имената на класираните участници 
се обявяват публично на интернет страницата на Еразъм+ програмата на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

 Некласираните докторанти имат право да обжалват писмено решението 
пред Комисията в седемдневен срок. 
 

6. Необходими документи за отпускане на финансова подкрепа по 
програма „Еразъм+“ 
 

  Декларация за защита на личните данни; 
 Копие от личната карта; 
 Европейска здравна карта (или застраховка); 
 Професионална автобиография; 
 Документ с номер на открита банкова сметка в лева или евро на името на 

участника с обозначение на клона на банката, банковия код и SWIFT; 
 Подписан Договор за практика (Learning Agreement for traineeship) между 

участника, изпращащата и приемащата институции; 
 Индивидуален договор между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и участника за 

отпускане на финансови средства; 
 

7. Документи за признаване на период на мобилност с цел практика 
 

  Сертификат, удостоверяващ реалната физическа продължителност на 
стажа; 

 Попълнен и подаден онлайн отчет (Erasmus+ EU participant survey); 
 Билети за пътуване или бордни карти (ако пътуването се извършва със 

самолет), или копие от страниците на международния паспорт с граничен 
печат, удостоверяващ напускане на физическите граници на Република 
България. 
 

8. Финансов мениджмънт 
 

Размерът на финансовата подкрепа по програма „Еразъм+“ е регламентиран от 
Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси. 
Индивидуалната подкрепа се изчислява на база реален физически престой в 
приемащата страна. Студентите и докторантите, които не получават средства за 
транспорт, могат да изберат опцията за екологично пътуване. В този случай те 
ще получат еднократна сума от 50 евро като допълнителна сума за 
индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за 
покриване на дните за пътуване и връщане, ако е необходимо. 

Изплащането на финансовата подкрепа се извършва по банков път. 

 


