Програма Еразъм+ 2014-2020
Новата Програма Еразъм+ има за цел да модернизира и подобрява висшето
образование в Европа и света. В нея се обединяват всички действащи досега програми на ЕС за
образование, обучение, младеж и спорт, включително Програмата за учене през целия живот (
„Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Грюндвиг”), програма „Младежта в действие”,
както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус”, „Темпус”, ALFA,
Edulink, и програма за сътрудничество с индустриализираните държави).
Тя дава възможности на студенти и служители да развиват своите умения и да подобряват
своите перспективи за заетост. Университетите и предприятията ще могат да обменят добри
практики чрез алианси на познанията.
Висши учебни заведения от участващите страни могат да работят с учебни заведения от
съседни страни, от балкански страни извън ЕС, и от страни от Азия, Африка и Латинска
Америка, за да им помагат да развиват тамошните образователни системи.
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Списък с легитимните държави по програма Еразъм+

Като обединяваща програма, Еразъм+ предлага много повече възможности за сътрудничество
между различните сектори на образованието, като достъпа е по-улеснен и с опростени правила
за финансиране.
Възможностите за студенти да следват в чужбина са:
Обучение, включително на ниво магистратура
Стажове в предприятия
Заеми за обучение в магистърска програма
Възможности за служители да участват в дейности за професионално развитие, а именно:
Обучение или преподаване
Участие в семинари, организирани от предприятия
Сътрудничество между институции:
Организация на съвместни магистърски програми в рамките на консорциум от висши
учебни заведения.
Сътрудничество с бизнеса с цел висшите учебни заведения и предприятията да обменят
знания.
Сътрудничество със страни извън ЕС, Западни Балкани, Държави от Източното партньорство и
от Южното Средиземноморие, Азия, Латинска Америка и Африка, с цел подобряване на
компетентностите и експертните познания в организациите чрез:
Съвместни проекти за модернизиране на методите на преподаване, учебните програми
и материали.
Структурни проекти с участието на национални органи.

