
1 
 

   

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ 
Ул. „Марин Дринов“ 55, 9002 Варна 
Тел.: 052/65 00 57, факс: 052/65 00 19 
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg 

 

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА   

за подбор на участници в мобилности по програма „Еразъм+“ 

Медицински университет – Варна  

 

Процедурата за селекция на участници в мобилности по  програма „Еразъм+“ се осъществява на 

институционално ниво и е организирана така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и 

справедливост на избора, както и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, 

осъществяващи селекцията. 

Процедурата за селекция на участници в мобилности по програма „Еразъм+“ се одобрява от екипа 

по програма „Еразъм+“ в МУ-Варна. 

I. Студентска мобилност 

 

1. Условия за участие 

Право на участие в мобилност по програма „Еразъм+“ имат всички студенти и докторанти от МУ–

Варна, които отговарят на следните условия: 

1.1. Студенти, регистрирани в МУ-Варна и записани за обучение, водещо до придобиване на 

призната образователна степен ( професионален бакалавър, бакалавър,  магистър, 

доктор) или друга призната квалификация за висше образование; 

1.2. Студентът трябва да е записан минимум за втората година от своя курс на висше 

образование; 

1.3. Студентът трябва да има  минимален среден успех от следването към момента на 

кандидатстване „Много добър 4,50“; 

1.4. Студентът трябва да е положил успешно всички изпити към момента на кандидатстване; 

1.5. Студентът може да проведе повече от една мобилност, като общата им продължителност 

за всеки цикъл на обучение (бакалавър, магистър, доктор) е максимум 12 месеца. 

1.6. За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват докторанти с минимален 

среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“; 

1.7. Възможно е реализирането и приключването на студентска практика в чужбина и до 

една година след дипломирането на студента (бакалавър, магистър, доктор). 

Селектирането на студенти за този тип практика става по време на последната година от 

обучението, преди полагането на последния държавен изпит/защита на дипломна работа. 

Продължителността на практиката от наскоро завършилите висше образование се 

включва в максималната продължителност за всеки цикъл на образование.  
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1.8. Периодът на обучение/практика в чужбина е част от програмата за обучение/практика 

на студента в МУ-Варна. Поради спецификата на обучението по отделните 

специалности, студентите могат да проведат следните периоди на мобилност:  

а) трети и четвърти курс специалност „Медицина“ – за провеждане на лятна практика; 

б) шести курс специалност „Медицина“ – за провеждане на преддипломен стаж; 

в) трети и четвърти курс специалност „Дентална медицина“ – за провеждане на лятна 

практика; 

г) от втори до пети курс специалност „Фармация“ – за провеждане на практическо 

обучение по свободно избираеми дисциплини; 

д) трети курс специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - за провеждане на 

учебна практика;  

е) четвърти курс специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – за провеждане на 

преддипломен стаж; 

ж) бакалавърски програми „Здравен мениджмънт“,  „Управление на здравни грижи“, 

„Логопедия“, „Кинезитерапия" – за провеждане на семестриално обучение, лятна 

учебна практика или преддипломен стаж; 

з) магистърски програми:  „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и 

контрол на общественото здраве",  „Фармацевтичен мениджмънт“, „Фармацевтичен 

мениджмънт и грижи“, „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-

социални грижи“, „Управление на здравните грижи", „Оптометрист“ – за 

провеждане на практическо обучение по специалността; 

и) трети курс на специалностите от Медицински колеж - за провеждане на 

преддипломен стаж. 

1.9. За провеждане на Еразъм мобилност е необходимо минимално ниво В1 на владеене на 

езика, който ще се използва по време на практиката в чужбина. Ако студентът не 

отговаря на това условие, преди началото на стажа той/тя има безплатен достъп до 

онлайн езиков курс, осигурен от програма „Еразъм+“, за да достигне необходимото ниво.  

 

2. Селекция на участниците 

Селектирането на кандидатите за участие в студентски мобилности по  програма „Еразъм+“ от МУ-

Варна се осъществява на конкурсен принцип и преминава през следните етапи: 

2.1. Обявяване на кампания за кандидатстване за мобилности по програма 

„Еразъм+“ 

В края на първи семестър на всяка академична година (през месец декември) МУ-Варна организира 

кампания за набиране на участници в програма „Еразъм+“. Студентите кандидатстват за 

мобилности, които ще се провеждат през следващата академична година.  

При наличие на свободни места за мобилности, незаети при редовната кампания, и при наличие на 

достатъчен финансов ресурс за обезпечаването им, през месец октомври се обявява нова кампания 

за набиране на участници в мобилности през втори семестър и летни практики на текущата 

академична година. 

Броят и направленията на мобилностите се определят въз основа на сключените двустранни 

споразумения с партниращите университети.  
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Административният координатор поставя съобщения (на български и английски език) със списък 

на местата, за които може да се кандидатства, необходимите документи и срок за кандидатстване 

на информационното табло по програма „Еразъм+“ в отдел „Международно сътрудничество“. 

Съобщенията се публикуват и на интернет-страницата на МУ-Варна.  

2.2. Подаване на документи 

В обявения срок се приемат следните документи за кандидатстване: 

а) Формуляр за кандидатстване (по образец);  

б) Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти; 

(Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше 

образование за докторанти) 

в) Сертификат, доказващ ниво на езикова подготовка, или копие от диплома за профилирано 

езиково обучение (езикова гимназия, математическа гимназия и др.); 

г) Препоръки на български език: 

- за студенти – от преподавател в МУ-Варна; 

- за докторанти – от ръководителя на докторантурата; 

д) Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец). 

 

Документите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ се подават при административните 

координатори по програма „Еразъм+“ в отдел „Международно сътрудничество“.  

2.3. Провеждане на интервю с кандидатите 

След приключване на приема на документи административните координатори по програма 

„Еразъм+“ организират интервюта на езиците, на които ще се провеждат мобилностите. 

Кандидатите се уведомяват за дата и място за провеждане на интервюто. 

Екипът по програма „Еразъм+“ определя членовете на изпитните комисии, които провеждат 

интервютата на кандидатите така, че да се гарантира безпристрастност, прозрачност и 

справедливост на избора, както и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, провеждащи 

интервютата. 

По време на интервюто се преценяват:  

- аргументирана мотивация на кандидата за участие в мобилност 

- комуникативни умения на студента 

- научна дейност (участие в научни разработки, обективизирано с публикации и участия в 

научни форуми, вкл. поредното място в авторски колектив) 

- обществена активност, спортни постижения, обща култура, инициативност и др.  

 

2.4. Класиране на кандидатите 

Класирането на кандидатите става според бала и реда на посочените университети, в които 

кандидатът желае да проведе мобилността.  

Балът се определя като сбор от средния успех от следването към момента на кандидатстване и 

резултата от интервюто. 

Предимство при класирането имат студенти, които не са участвали в Еразъм-мобилности. 
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Предимство при класиране на студенти, които вече са участвали в програмата имат тези с по-кратък 

предишен опит  в приемащата страна и в приемащата институция. 

Предимство при класиране имат студенти, които при равни други условия, не са отказали 

изпълнение на поети задължения във връзка с провеждане на студентска мобилност по програма 

„Еразъм+“. 

Селекционната процедура приключва с изготвянето на списък с одобрените за участие в програмата 

студенти. Класирането на кандидатите се обявява на информационното табло на програма 

„Еразъм+“ и по електронната поща на участниците в срок 10 работни дни от датата на провеждане 

на интервютата. 

 

II. Преподавателска мобилност и мобилност на непреподавателския състав 

 

1. Условия за участие 

Право на участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав по програма 

„Еразъм+“ имат всички преподаватели и служители от МУ-Варна, без оглед на тяхната длъжност и 

научно звание. 

В рамките на една академична година право на участие в мобилност на преподавателския и 

непреподавателския състав се предоставя само веднъж. 

Мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ се провежда в рамките на сключено 

междуинституционално споразумение за обмен на преподаватели.  

За мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение не се изисква да има 

предварително сключено междуинституционално споразумение за Еразъм-обмен. 

2. Селекция на участниците 

Селекцията на преподаватели за мобилност с цел преподаване се извършва на базата на 

предоставено от кандидата Споразумение за мобилност с цел преподаване, подписано от 

изпращащата и приемащата институция. 

Селекцията на преподаватели/служители за мобилност с цел обучение се извършва на базата на 

предоставено от кандидата Споразумение за мобилност с цел обучение, подписано от изпращащата 

и приемащата институция. 

Селекцията на преподаватели и служители за участие в програма „Еразъм+“ се осъществява от 

комисия по селекция, която включва Институционалния координатор по програма „Еразъм+“ и 

ръководителя на съответната структура в МУ-Варна, в която е назначен преподавателя/служителя. 

От комисията по селекция се изключват лица, които кандидатстват в рамките на същата 

селекционна процедура. 

Основни критерии за селекция на преподаватели и служители са осъществените професионални 

контакти с партниращата институция, както и съответствие на целите на мобилността с 

приоритетите на МУ-Варна. 
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С предимство при селекцията се ползват участници, които провеждат за първи път мобилност по 

програма „Еразъм+“. 

Настоящата процедура е приета на заседание на екипа по програма „Еразъм+“ в МУ-Варна на 

16.11.2016 г. (Протокол №24/16.11.2016 г.), изменена и допълнена от екипа по програма „Еразъм+“ 

на 04.04.2017 г. (Протокол №25/04.04.2017 г.), изменена и допълнена от екипа по програма 

„Еразъм+“ на 28.11.2017 г.  (Протокол №26/28.11.2017 г.), изменена и допълнена от екипа по 

програма „Еразъм+“ на 20.02.2019 г. (Протокол №28/20.02.2019 г.), изменена и допълнена от екипа 

по програма „Еразъм+“ на 26.02.2020 г. (Протокол № 29 / 26.02.2020). 


