
Програма за академичен 
обмен Erasmus+

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 
ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ



Участащи държави по програма Еразъм+

• В програмата участват 2 групи страни:
• Държави — членки на Европейския съюз (ЕС).
Белгия Гърция Литва Португалия

България Испания Люксембург Румъния

Чешка република Франция Унгария Словения

Дания Хърватия Малта Словакия

Германия Италия Нидерландия Финландия

Естония Кипър Австрия Швеция

Ирландия Латвия Полша Обединено кралство

• Програмни държави, които не са членки на ЕС:
Исландия Лихтенщайн Норвегия

Македония Турция



Студентска мобилност по програма Еразъм+

• Студентска мобилност с цел обучение:
• период на обучение в чужбина в партньорски университет – 3 месеца до 

12 месеца.

• Студентска мобилност с цел практика (включително 
следдипломна практика):
• период на практиката в чужбина в публична или частна организация, 

действаща активно на пазара на труда– 2 месеца до 12 месеца.

• Всеки студент може да участва в мобилност с обща 
продължителност от максимум 12 месеца  за всеки цикъл на 
обучение.



Студентска мобилност по програма Еразъм+

• Студентите следва да се обучават в ОКС „професионален 
бакалавър по...“ или „магистър“ на ВУТП;

• Студентите, обучаващи се в ОКС„професионален бакалавър по...“, 
следва да са записани минимум за втори курс от своето 
обучение;

• Студентите трябва да имат среден успех от следването си до 
момента на кандидатстването минимум добър (4.00);

• Нивото на владеене на съответния чужд език на студента не 
трябва да е по-ниско от „B2” съгласно Общоевропейската езикова 
рамка.



Партньорски университети



Студентска мобилност с цел обучение

• Студентска мобилност с цел обучение:
• Изучаване на дисциплини;

• Разработване на дипломна работа.

• Необходими документи:
• Application Form (формуляр за кандидатстване);

• Learning agreement (Договор за обучение);

• Transcript of Records (Академична справка);

• Други документи, изисквани от приемащата институция (например 
CV, motivation letter и др.).



Студентска мобилност с цел практика

• Студентска мобилност с цел практика:
• В партньорски университет;
• Във фирма.

• Необходими документи:
• Learning agreement for traineeship (Споразумение за практика);
• Други документи, изисквани от приемащата институция (например 

CV, motivation letter и др.).

• Начини на търсене на практика:
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities/individuals/trainees/students_en
• https://erasmusintern.org/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/trainees/students_en
https://erasmusintern.org/


Финансова подкрепа – грант

Приемаща държава

месечна ставка
(в евро)

Обучение Практика

Група 1 Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, 
Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, 
Швейцария

500 700

Група 2 Белгия,  Чехия,  Германия,  Гърция, Испания, Хърватска, 
Кипър, Люксембург,  Холандия, Португалия, Словения, 
Исландия, Турция

500 700

Група 3 България, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Румъния, Словакия, Македония

450 650



За допълнителна информация

• Център за развитие на човешките ресурси:
• http://www.hrdc.bg/

• Университетски Еразъм офис:
• Кабинет (офис)…..

• http://www.utp.bg/international-activities/mobility/erasmus/;

• Еразъм експерт:
• д-р Мартин Димитров;

• e-mail: mdimitrov_lf@abv.bg

http://www.hrdc.bg/
http://www.utp.bg/international-activities/mobility/erasmus/


Благодаря за вниманието!


