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Програма „ЕРАЗЪМ+“ е най-голямата схема за европейско образовател-
но и културно сътрудничество, която интегрира 7 програми, някои от които 
изпълнявани от Европейската Комисия в продължение на повече от 30 го-
дини. Тя включва както вътрешноевропейско, така и международно измере-
ние на сътрудничество. „ЕРАЗЪМ+“ продължава развитието на 7 европейски 
програми, реализирани през периода 2007 – 2013 г.:  „Учене през целия жи-
вот“, „Младежта в действие“,  „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Alfa“, „Edulink“ и 
програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта 
на висшето образование.

Студентската мобилност по програма ЕРАЗЪМ, която дава името и на 
новата интегрирана програма започва още през 1987 година като програма 
на Европейската общност. До момента са реализирани повече от 3 милиона 
студентски мобилности. В България програмата е отворена за участие през 
учебната 1999/2000 г., а първите реализирани студентски мобилности в Ме-
дицински университет – София са от 2000/2001 г. 

Повече информация за програмата можете да намерите на 
следните интернет адреси: http://www.hrdc.bg  и  http://mu-sofia.bg/
node/630

Как се осигуряват субсидии за студентска мобилност
по програма ЕРАЗЪМ+?

Броят студентски Еразъм субсидии в Медицински университет – София е 
резултат от двустранни договори между Медицински университет – София и 
университети от страни участващи в програмата. Двустранните договори се 
инициират на ниво факултет и се подписват от Ректора на Медицински уни-
верситет – София. Всички двустранни договори се включват в обща форма 
за кандидатстване на университета пред Националната агенция - “Център за 
развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)” и са задължително предварително 
условие за реализиране на студентска мобилност. 

Кои студенти могат да получат Еразъм субсидия за период 
от обучението си в чуждестранен  университет?

Студенти, регистрирани в Медицински университет - София и записани 
за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или 
друга призната квалификация за висше образование, включително доктор-
ска степен. В случай на мобилност с цел обучение, студентът трябва да е 
записан минимум за втората година от своя курс на висше образование. От 
2014 г. студентите имат право на участие в програмата, до една година след 
дипломиране (recent graduates), при условие че са избрани, докато все още 
имат статут на студенти и има подписан за това Протокол от Еразъм комиси-
ята на съответния факултет. Тази възможност за recent graduates е допусти-
ма само за мобилност с цел практика. ERASMUS+ Programme Guide – 36 с.

 
   Как кандидатстват студентите за ЕРАЗЪМ субсидия?

Студентите в Медицински университет – София могат да кандидатстват 
за ЕРАЗЪМ субсидия, когато бройките студентски мобилности са одобре-
ни от Европейската комисия и финансирани чрез Националната агенция. 
Ежегодно факултетите в Медицински университет – София обявяват конкурс 
за подбор на Еразъм студенти през месец февруари -април за следваща 
учебна година. В случай, че има свободни бройки се обявява допълнителен 
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конкурс в началото на учебната година. Повече информация може да на-
мерите на информационните табла и/или на интернет стр. на факултетите в  
Медицински университет – София и на уебсайта на МУ-София -  http://www.
mu-sofia.bg/node/630 Списъкът с двустранните споразумения с чуждестран-
ни университети, от който може да си избирате приемащ университет за 
реализиране на Еразъм период, може да бъде намерен на интернет страни-
цата на МУ-София: http://www.mu-sofia.bg/node/644 

Общите критерии за подбор на студенти са:
  Подборът на студентите се осъществява във факултетите, които оп-

ределят сроковете за подаване на документите и провеждане на съ-
беседване с кандидатите.

  Да са завършили успешно първите два семестъра от образователна-
та степен, за която са записани в Медицински университет – София 
(Допълнително всеки факлутет определя от кои курсове трябва да са 
студентите, които могат да участват).  

  Да имат общ успех над Добър 4.00 от следването, към момента на 
кандидатстване.

  Документ (ако има такъв) за владеене писмено и говоримо на езика 
на преподаване, съгласно изискванията на приемащата страна. 

 Мотивационно писмо на работния език.
 CV.
 Препоръки.
 Уверение, че е записан за студент.
 Академична справка. 

За колко университета може да се кандидатства 
по програма Еразъм?

  до три университета, подредени по реда на желание, при подаване 
на документите във факултета. 

На какъв език се преподава в приемащите университети?
Обучението в повечето университети е на езика на страната, където се 

намира приемащия университет. В Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Холан-
дия, Турция, Хърватия, Латвия, Румъния и някои университети в Германия 
обучението е на английски език, в Италия – английски и италиански езици.

Списъкът на официално избраните студенти е известен 
след получаване на протоколите от факултетните

координатори в Еразъм офиса, към Ректората 
на Медицински университет - София.

След като бъде избран ЕРАЗЪМ студентът:
 Да отвори Интернет страницата на приемащия университет, да прове-

ри академичния календар, да си изтегли Апликационните формуляри, които 
обикновено са в някои от следните линкове: International Relations Office, или 
в International Students – Addmission, Exchange Students, Erasmus students, 
ECTS GUIDE (Ръководство по Европейска система за трансфер на кредити, 
където можете да намерите полезна информация, свързана с процедурата 
по регистрация в университета, както и за получаване на разрешение за 
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пребиваване, кандидатстване за общежитие, цени на предлаганите обще-
жития, информация за обществен транспорт).
 Да си избере период на престой в рамките на академичната година 

като има предвид дали има възможност за самофинансиране при заминава-
не есенен семестър до получаването на Еразъм субсидията от Национал-
на агенция “ЦРЧР” по сметките на Медицински университет – София, което 
обикновено е в края на м. септември – началото на м. октомври, а академич-
ната година в някои от приемащите университети започва на 15 Септември. 
 Влиза във връзка с приемащия университет за договаряне на курсо-

ве и подписване на “Learning Agreement” между Медицински университет – 
София, студента и приемащия университет, общежитие, (ако съответният 
университет предлага такива за Еразъм студенти), проучва в интернет адре-
са на приемащия университет,  Апликационните форми за Еразъм студенти 
и кога, как и къде да ги изпрати. 

Двустранните договори с университетите се подновяват ежегодно и  
информацията за крайните срокове за подаване на Апликационни 

формуляри се актуализира ежегодно. За справка Интернет 
страницата на приемащия университет. 

Договарянето на курсовете и подписването на “Learning Agreement” 
се прави с факултетния “Еразъм” координатор. 

Договор на студента с Медицински университет – София 

Всеки студент, одобрен за 
ЕРАЗЪМ субсидия и получил по-
твърждение от приемащия универ-
ситет, подписва типов договор  с 
Медицински университет–София 
в три оригинални екземпляра, 2 
седмици преди заминаване. В Дого-
вора са включени клаузи за негови-
те права и задължения по използ-
ването на субсидията и по предста-

вянето му в приемащата институция + приложения на изискваните отчетни 
документи + Еразъм студентска харта с правата и задълженията на Еразъм 
студента. 

Когато Еразъм студентите на Медицински университет – София сключ-
ват договор с Медицински университет – София, препоръчва се да имат и 
нотариално заверено пълномощно на техен представител, който ще може от 
тяхно име да подписва финансови документи, заявления и др. 

Размерът на месечната субсидия е различен за различните групи държа-
ви. Няма отделна субсидия за пътни разходи. Субсидията не е достатъчна 
за пребиване в чуждестранния университет. Трябва да имате възможност за 
допълнително самофинансиране.

 Максималният размер на месечната субсидия с цел обучение е  520 
Eвро към държави от група 1 (Люксембург, Дания, Ирландия, Финландия, 
Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Исландия); 520 Евро към 
група 2  (Австрия, Франция, Италия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, , 
Кипър, Холандия, Малта, Португалия) и 470 Евро към държави от група 3 
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(България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъ-
ния, Словакия, Словения, Македония, Турция). 

Максималният размер на месечната субсидия с цел практика е  720 
Eвро към държави от група 1 (Люксембург, Дания, Ирландия, Финландия, 
Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Исландия); 720 Евро към 
група 2  (Австрия, Франция, Италия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, , 
Кипър, Холандия, Малта, Португалия) и 670 Евро към държави от група 3 
(България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъ-
ния, Словакия, Словения, Македония, Турция). 

Заплаща ли Еразъм студентът академична такса за обучение в прие-
мащия университет?

В приемащия университет, Еразъм студентът не заплаща академична 
такса, съгласно правилата на програмата, определени в ЕРАЗЪМ Хартата 
на всеки университет, участващ в програмата. 

Как студентът получава субсидията?
По банков път на два транша на изрично посочена от студента бан-

кова сметка  в евро, в избрана от него банка (лично на негово име) в 
сключения между него и университета договор. Размерът на 1-ия превод 
представлява 80% от цялата субсидия.  Останалите 20% се превеждат на 
студента след като МУ-София получи останалата част от субсидията от 
ЦРЧР и приемане на отчета на студента. 

Как студентът отчита периода на обучение?
При завръщането си студентът е длъжен да представи:
 Онлайн отчет за проведеното обучение. 
 Learning Agreement (Споразумение за 

учене), подписан и подпечатан от факултетен 
и институционален координатори първо от Ме-
дицински университет – София и след това и от 
приемащия университет. 
 Академична справка, издадена от при-

емащия университет, която да удостоверява 
покритите лекционни и семинарни часове, 
държани изпити (в случаите на работа по ди-
пломна работа – трябва да представи акаде-
мична справка, в която да е вписана темата на 
дипломната работа). 
 Сертификат, удостоверяващ Еразъм 

периода в приемащия университет. 
 Копие от  бордни карти за пътуване или 

при пътуване с кола през Сърбия – копие от 
задграничния паспорт /печати влязъл и изля-
зъл от BG/. 
 В случаите, когато няма нито бордни карти, нито печати в паспорта, 

трябва да представи удостоверение с номера и датите на полета, издадено 
от авиокомпанията, с която студентът е пътувал или документ, удостоверя-
ващ платената квартира. 



ОТДЕЛ “МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”                            ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В кои случаи не се признава Еразъм периодът?
Когато периодът на престой на студента с цел обучение в при-

емащия университет е по-малко от 3 /три/ месеца или по-малко 
от 2 /два/ месеца, когато е с цел практика, не се признава целият 
период и той трябва да възстанови цялата субсидия. 

Когато се е върнал по-рано от договорения период, но е стоял 
минимум 3 /три/ месеца, с цел обучение  в приемащия универси-
тет, или минимум 2 /два/ месеца с цел практика, тогава връща суб-
сидията само за определения брой дни/месеци, в които не е бил в 
приемащия университет, съгласно сключения договор на студента 
с Медицински университет – София. 

Финансовите средства, които подлежат на връщане се изчис-
ляват  по дни. 

Може ли студент да получи повече от един път ЕРАЗЪМ
субсидия?

ДА. Студентите имат право да реализират Еразъм период от 3 до 12 ме-
сеца с цел обучение или от 2 до 12 месеца с цел практика за всяка образо-
вателна степен – бакалавър, магистър или доктор. 

Може ли ЕРАЗЪМ субсидията да бъде допълнение към стипендии, 
получени по други програми на ЕС и/или към спечелена стипендия от 

други фондации и организации?
НЕ. Допълнително финансиране е допустимо само от национално, инсти-

туционално или регионално ниво.

Mоже ли избраният вече студент да се откаже от пътуването?
ДА, но независимо от това каква е причината му за отказ, той трябва 

да си плати разходите за неустойка, в случай, че приемащият университет 
поиска такава. 

Как и какви курсове да избере да посещава
в приемащия университет? 

В повечето чуждестранни университети, курсо-
вете за семестъра са публикувани на интернет стра-
ницата на приемащия университет. 

След като се запознае със списъка от обявените 
курсове, студентът е необходимо да се консултира 
с академичния Еразъм координатор на факултета. 

Препоръчва се студентът да си избира курсове, 
които не е посещавал в Медицински университет 
– София до момента на заминаване и те да са ек-
вивалентни или сродни на учебната му програма в 
Медицински университет – София.  

Факултетният Еразъм координатор подпис-
ва Learning Agreement for Studies (Споразумение 
за обучение) http://musofia.bg/system/files/Docs/
Learning_agreement_for_studies.doc или
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Learning Agreement for Traineeships (Споразумение за практика) 
http://mu-sofia.bg/system/files/Docs/Learning_agreement_for_traineeships.

doc в който са описани от студента избраните курсове/практика. 
Институционалният Еразъм координатор подписва Learning 

Agreement (Споразумение за обучение), в който са описани от студента из-
браните курсове, само след като е подписан от факултетния координатор и 
от студента.

За един семестър могат да бъдат признати максимум 30 кредита, дори и 
да е записал повече в приемащия университет. 

Как ще ми се признаят курсовете 
в Медицински университет – София?

ПРИМЕР: Ако студентът е посещавал курс в университет в чужбина, 
който му носи 8 ECTS кредита,  според Академичната справка от чуждия 
университет, но еквивалентният (сродният) курс в учебната програма в Пра-
вилника на  Медицински университет – София носи 3 кредита, на студента 
ще му бъдат признати 3 кредита. 

Кой ще ми признае курсовете 
в Медицински университет – София ?

След завръщането си Еразъм студентът се отчита в Еразъм офиса на  
отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”. С изготвен от 
него Доклад до Декана на факултета и приложени: копие от академичната 
справка от чуждестранния университет и Сертификат за престой, отива при 
факултетния Еразъм координатор, за да се стартира процедурата по призна-
ване на взетите изпити. 

 

Здравна застраховка: Студентът трябва да има Европейска здравна 
карта: www.nhif.bg. Препоръчва се студентът да си направи допълнителна 
здравна застраховка, както и всички допълнителни застраховки, изисквани 
от приемащата страна.

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Швейцария е “тих партньор” по програма Еразъм+. Това означава, че тя 

не получава финансиране от европейския съюз за мобилностите. Финанси-
рането идва от бюджета на съответните кантони.  Еразъм студентите трябва 
да се самофинансират,  да  пристигнат в приемащия университет, да се ре-
гистрират и да си открият банкова сметка там и тогава да сключат договор с 
приемащия университет, за да си получат финансирането. 
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Програма Еразъм+ в Медицински университет - София се администри-
ра от отдел “Международна интеграция и проектно финансиране”. Това е 
звеното, към което е необходимо да се обръщате при интерес за участие в 
програмата, и което ще ви асистира в подготовката Ви за реализиране на 
мобилността. 

Ректор – проф. д-р Виктор Златков, дм
Е-mail: rector@mu-sofia.bg

Зам.-ректор по СДО  и Международна интеграция и проектно 
     финансиране - проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн

Е-mail: rugrinov@mu-sofia.bg 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на 
      Медицински университет – София

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15, ет. 12, стая 9-ляво

Ръководител отдел: проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн - 
Е-mail: girchev@mu-sofia.bg 

Институционален Еразъм координатор: Савена Борисова, PhD 
Е-mail: sborisova@mu-sofia.bg
тел. +359 2 9152138

Всички документи, които са за подпис и печат се носят  в Еразъм офиса.   
     За информация и консултации може да се обръщате към:

 
Офис „Еразъм” на Медицински университет – София

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15, ет. 12, стая 9-ляво

С. Борисова    -    sborisova@mu-sofia.bg тел. +359 2 9152138

С. Манолов     -    smanolov@mu-sofia.bg тел. +359 2 9152138

Н. Йорданова - nyordanova@mu-sofia.bg тел. +359 2 9152138
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ФАКУЛТЕТНИ ЕРАЗЪМ КООРДИНАТОРИ

ФАКУЛТЕТ ИМЕ TEL.; E-MAIL

Медицински 
факултет

доц. д-р Нина Белова, дм
тел.: + 35929172624 

e-mail: belova_nina@gmail.com

Факултет 
по дентална 
медицина

проф. д-р Божидар Йорданов, дм тел.: +359 2 9541393 
e-mail: yordanov.doc@gmail.com

Фармацевтичен 
факултет

проф. Валентина Петкова, дфн тел. +359 2 9236593 
e-mail: vpetkova@pharmfac.net

Факултет 
по обществено 
здраве

проф. Антония Янакиева тел. +359 2 851 01 22  
e-mail: erasmus.fphsofia@gmail.com

Колеж 
„Йорданка 
Филаретова”

проф. Антония Янакиева тел. +359 2 851 01 22  
e-mail: erasmus.fphsofia@gmail.com
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Тази брошура “Пътеводител на Еразъм студента в Медицински 
университет - София”  е публикувана с финансовата подкрепа на 
програма Erasmus+ на Европейския съюз.

“The European Commission support for the production of this publica
tion does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi
ble for any use which may be made of the information contained therein.”


