Секторна програма „Еразъм”
Секторна програма „Еразъм”, носеща името на големия хуманист и философ
Еразъм Ротердамски, е създадена през 1987 година като програма за образователна
мобилност, финансирана от Европейската комисия. Спомага за изграждането на
Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и
трансфера на знания и технологии във висшето образование.
Конкретни цели на секторна програма „Еразъм” са:
- да подобри качеството и да увеличи студентските и преподавателски
мобилности в Европа, с оглед достигане на най-малко 3 милиона
индивидуални студентски мобилности по програма Еразъм и
предшестващите я програми до 2013 г.;
- да подобри качеството и увеличи обема на многостранното
сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
- да повиши степента на прозрачност и съпоставимост на придобитите в
Европа квалификации във висшето образование;
- да подобри качеството и да увеличи обема на сътрудничеството
между висшите образователни институции и предприятията;
- да спомогне за развитието на иновативни практики във висшето
образование и обучение и техния трансфер от една страна към друга;
- да
подкрепи
развитието
на
иновативни,
базирани
на
информационните и комуникационните технологии учебно
съдържание, услуги, образователни подходи и практити за учене през
целия живот.
Еразъм е насочена към нуждите на преподавателите и студентите от сферата на
формалното висше и професионално образование, независимо от продължителността
на обучението или вида квалификация, включително докторски програми, а също така
и към институции и организации, осигуряващи или подкрепящи процеса на
образование и обучение.
Понастоящем над 2100 висши учебни институции от 31 страни участват в
програма Еразъм. От създаването на програмата през 1987 година повече от 1,3
милиона студенти са се имали възможността да се обучават от 3 месеца до една
академична година в чужд европейски университет.
Медицински университет –София участва в Еразъм програма от академичната
2000-2001 година , когато 17 студенти се обучаваха в университети от Франция,
Германия, Белгия, Италия, Испания и други страни.
Към настоящия момент МУ-София има сключени 32 двустранни споразумения
за обмен на студенти и преподаватели с университети от 10 държави от Европейския
съюз.
Университети –партньори по програма Еразъм
1. UNIVERSITY OF ANTWERP

-

2. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

www.ua.ac.be
- www.vub.ac.be

3. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

- www.ulb.ac.be

4. FACULTE UNIVERSITAIRE NOTRE-DAME DE LA PAIX A NAMUR

www.fundp.ac.be
5. UUNIVERSITE HENRI POINCARE, NANCY
6. UNIVERSITE DE LIMOGES

1 - http://www.uhp-nancy.fr

- www.unilim.fr

7. UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

- www.univ-fcomte.fr

8. UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
9. UNIVERSITE DENIS DIDEROT

- www.upmc.fr

- www.univ-paris-diderot.fr

10. UNIVERSITE VICTOR SEGALEN, BORDEAUX 2

- www.u-bordeaux2.fr

11. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG

- www.uni-heidelberg.de

12. ANHALT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, KŐTHEN -

www.hs-anhalt.de

13. CHARITÉ-UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN - www.charite.de
14. UNIVERSITÄT ZU KÖLN - www.univ-koeln.de
15. FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

- www.fu-berlin.de

16. SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI –
17. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
18. SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME
16. UNIVERSITY OF NAVARA, SPAIN

www.unina2.it

- www.unisi.it

- www.uniroma1.it
- www.unav.es

17. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
18. AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE

- www.uab.es

– www.wum.edu.pl

19. UNIVERSITY “P.JOSEF SAFARIK” OF KOSICE – www.upjs.sk
20. UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY “IULIU HATIEGANU”
CLUJ-NAPOCA – www.umfcluj.ro
21. SULEIMAN DEMIREL UNIVERSITY ISPARTA - www..sdu.edu.tr
22. DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE - www.duth.gr
23. UNIVERSITY OF CRETE –

www.uoc.gr

24. UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO -

www.vfu.cz
25. UNIVERSITY GAZIANTEP - www.gantep.edu.tr
26. DOKUZ EYLUL UNIVERSITY IZMISR – www.deu.edu.tr
27. MERSIN UNIVERSITY

- http://mersin.edu.tr

