
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

 

В общността на българските университети Медицински университет – 

София се нарежда на първо място сред медицинските висши учебни 

заведения въз основа на квалификацията на академичния състав, участието в дейности за 

международно сътрудничество, брой публикувани доклади в национални и чуждестранни 

списания, учебни програми, разработени в съответствие с изискванията на стандартите на 

Европейската общност. Университетът има международно признати постижения в много 

области на медицинската практика и научните изследвания като неврохирургия, сърдечно-

съдова хирургия, офталмологична хирургия, високотехнологична диагностика на 

човешките заболявания, медицинска генетика, разработване на нови съединения от 

синтетичен и естествен произход, лабораторни изследвания и др. През годините 

всички университетски катедри са участвали в изграждането на стратегически 

партньорства и работят по международни проекти, финансирани от 

рамковите програми на ЕС, ESFRI, EUROCORES, NIH, а също и в други технологични 

и научни проекти, финансирани от институции и изследователски центрове от САЩ, 

Белгия, Япония, Австралия, Германия, Индия, Великобритания и др. 

От основаването му през 1917 г. над 60 000 студенти са завършили Медицински 

университет - София. Понастоящем има повече от 10 000 студенти, от които над 4 000 

идват от различни страни по света. 

Университетът вижда като свой основен приоритет за бъдещето непрекъснатото 

разширяване на международните си връзки в академичната и изследователската област, 

разработването на интердисциплинарно обучение и изследвания, като по този начин да 

изгражда силни научни партньорства, проправяйки пътя на медицината към по-добро 

бъдеще. 

Университетът е получил Еразъм харта за висше образование от ЕК, като по този начин се 

задължава да спазва принципите, определени в Програмата за Европейската система за 

трансфер на кредити. Когато участва в проекти за европейско и международно 

сътрудничество, институцията гарантира, че колаборацията ще води до устойчиви и 

балансирани резултати за всички партньори, ще насърчава своя академичен персонал и 

студенти да участват в тези дейности и ще увеличава положителното въздействие върху 

участниците чрез насърчаване на обучението с партньори от по-широка академична 

общност. 

Основните въпроси на институционалната стратегия за интернационализация за 2019-2023 

г. ще бъдат: 

 да работи за засилване духа на международното академично партньорство чрез 

сътрудничество в обучението на чуждестранни студенти 

 по-нататъшно изграждане на междуинституционални партньорства 

 да работи за увеличаване на обмена на академичен персонал/служители и да 

участва в съвместни проекти на програмата 

 да развива сътрудничество с университетите-партньори и да идентифицира нови, 

които да отговарят на приоритетите на институцията и да са готови да участват в 

проекти за академичен обмен и взаимни научни изследвания 

 засилване на партньорството с институциите на ЕС, съседни държави и държави 

извън ЕС 



 разширяване на сътрудничеството и сключване на споразумения с университети от 

ЕС и извън ЕС, особено на следдипломно ниво, като по този начин  увеличава 

възможностите за докторанти да участват в програми за академичен обмен 

 да работи за разработването на съвместни магистърски програми с други 

европейски университети 

 да насърчава академичния и неакадемичния персонал да участва в различни 

проекти на ЕС, интензивни курсове, тематични мрежи и други научни събития 

 да се подобри цялостното управление на мобилността на входящите / 

изходящите студенти и служители и да се разработят учебни програми на 

английски език за всички факултети и катедри 

 да се търси допълнителна финансова подкрепа за насърчаване на студентската и 

преподавателска мобилност 

Медицински университет - София отговаря на целите и ценностите 

на Европейската комисия за насърчаване научно-техническия прогрес, за засилване на  

икономическото, социално и териториално сближаване и солидарност между страните от 

ЕС , за зачитане на богатството на своето културно и езиково многообразие. Ценностите 

на ЕС са общи за европейските страни – за общество, в което да преобладават 

приобщаване, толерантност, справедливост, солидарност и недискриминация. Тези 

ценности са неразделна част от нашия европейски начин на живот: като човешко 

достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, права на 

човека. Медицински университет - София ще допринесе чрез образование и научни 

изследвания за подобряване и увеличаване качеството на преподаване, като по този начин 

ще подкрепи общата идея за стабилност, мобилност и растеж на общността. Нашето 

участие в програмата за интернационализация ще има положително въздействие в 

следните области: 

 подобряване на качеството и значимостта на медицинското висше образование, 

така че учебните програми да отговарят на нуждите на хората, бъдещото им 

кариерно и пазара на труда, както и да се стимулират и възнаграждават високите 

постижения в преподавателската практика и научните изследвания 

 увеличаване на броя на завършилите студенти, привличане на по – широк кръг от 

обществото във висшето образование и намаляване на броя на отпадналите 

студенти 

 засилване на връзките между образованието, научните изследвания и бизнеса 

за насърчаване на високи постижения и иновации 

 осигуряване на повече възможности за студентите да придобият допълнителни 

умения чрез обучение или стаж в чужбина и насърчаване на трансграничното 

сътрудничество за повишаване на резултатите от висшето образование 

 обучение на повече изследователи за осигуряване на квалифицирани специалисти 

за бъдещите индустрии 

 осигуряване на ефективно управление на образованието и инвестиране в 

образование с високо качество, за да се отговори на нуждите на бизнеса 

Европейската история е история за мир, демокрация, солидарност и свобода, но също 

история на просперитет, равенство, благополучие и устойчивост. В критичните моменти в 

историята на ЕС е полезно да си спомним за принципите, които ни 

обединяват като европейци, и за общите споделени успехи, които ни обединяват.  

Медицински университет - София и Еразъм + програмите за мобилност ще бъдат движеща 

сила, която да допринася за мир, разнообразие, цялостност и благополучие. 


