Какво трябва да знаят студентите от Медицински университет – София за
програма Еразъм
Право на участие в студентската мобилност по програма Еразъм имат всички
студенти, български граждани или граждани на страна от Европейския съюз, които
отговарят на следните общи критерии:
- да са завършили успешно първите два семестъра;
- да владеят свободно езика, на който ще се провежда обучението в
приемащата институция;
- да не са участвали досега в програма Еразъм
Студентите – бакалаври, магистри, докторанти, от всички факултети на
университета могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм само ако
факултетите, в които учат, са договорирали мобилност за текущата академична година.
Броят, продължителността и нивото на обучение се уговарят предварително
чрез сключването на двустранни договори между Медицински университет-София и
университетите –партньори от ЕС.
Ръководствата на факултетите обявяват конкурсите за договорираните места за
студентска мобилност, както и процедурата и изискванията за подбор на
кандидатстващите студенти.
Продължителността на обучението в чужбина може да бъде най-малко 3 месеца
и най-много 12 месеца, като тези периоди се признават напълно.
Одобрените за участие в програма Еразъм студенти получават статут на Еразъм
студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентската
Еразъм Харта, копие на която студентите получават преди заминаването си в чужбина.
Всеки студент, одобрен за участие в програма Еразъм, подписва индивидуален
договор с МУ-София. В договора са включени клаузи за неговите права и задължения
по изпълнението на договора, изразходването на предоставената субсидия и отчитането
на периода на обучение в чуждия университет.
За осъществяване на обучението в чуждия университет студентите получават
месечна субсидия в евро, чийто размер е различен за всяка академична година и
държава, и покрива частично необходимите средства за мобилността.
Университетите-домакини нямат право да изискват заплащане за периодите на
обучение – такси за обучение, регистрация, изпити и др.
Макар и в чужбина Еразъм студентите запазват правото си на институционална
стипендия, в случай че получават такава.
След завръщането си Еразъм студентът трябва да представи:
- отчетен доклад за проведеното обучение на български език и на езика,
на който е осъществено обучението;
- писмо, удостоверяващо периода на обучение в приемащия
университет;
- академична справка, издадена от приемащия университет, за
положените изпити (ако има такива).

Институционален координатор по програма Еразъм
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Ректорат
Отдел „Международна интеграция и университетска политика”
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Връзки
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”.
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http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
- Страница на създадената към ЕК
Изпълнителна агенция, администрираща дейности по Прогрома „Учене през
целия живот”.
http://www.educationpolicy.eu - Европейска мрежа за образователни политики
http://eutrainingsite.com - EU trainings 2007-2013
http://www.moveonnet.eu международни отношения

Европейски форум на европейските офиси за

http://esn.org - Европейска студентска мрежа „Еразъм”
http://erasmusworld.com/portal - Студентски портал „Еразъм”

http://cordis.europa.eu/erawatch - Европейска мрежа за информация и анализ на
системите и политиките за изследвания
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm - Представителство на Европейската
комисия в България

