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Драги студенти,
Приветствам ви за смелостта да приемете
предизвикателството, наречено програма „Еразъм+“.
Нашият университет ви дава неповторимия
шанс да се включите в програмата и да придобиете безценен опит. В рамките на програма „Еразъм+“ ще имате възможността да се докоснете
до един различен образователен, академичен и
културен свят.
В Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна ние вярваме, че придобиването на знания и опит не е въпрос на няколко години следване. Към непрекъснато самоусъвършенстване трябва да се стреми всеки един от
нас, през целия си живот - особено когато става
въпрос за областта на медицината. И именно затова сме убедени, че програма „Еразъм+“ е една
от най-ефективните програми за обогатяване на
знанията и уменията.
Участието ви в програмата със сигурност ще
бъде изпитание на волята, духа и способностите
ви; оценка на това, което сте научили и какво още
искате да знаете и можете.
Поздравявам ви за смелостта да приемете това
предизвикателство и едновременно с това отговорност. Защото, отивайки в чужд университет,
вие ще имате възможността да събирате безценен личен и професионален опит, но и задачата
достойно да представите университета и страната ни.
Желая ви успех и попътен вятър!
Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор
Медицински университет – Варна
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КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.
Зам.-ректор по международно
сътрудничество, акредитация и качество
Тел. 052/ 677 089, факс: 052/677 080
E-mail: kostadinova@mu-varna.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Светлана Кръстева Панайотова
Отдел „Международно сътрудничество”
Тел. 052/ 677 020
E-mail: erasmus@mu-varna.bg
svetlana.panayotova@mu-varna.bg

Силвана Бонева Добрева
Отдел „Международно сътрудничество”
Тел: 052/ 677 020
E-mail: silvana.dobreva@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТНИ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
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Факултет „Медицина“
Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
Декан на факултет „Медицина“
Тел: 052/ 677 008
E-mail: radevr@gmail.com

Факултет „Дентална медицина“
Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.
Декан на факултет
„Дентална медицина“
Тел: 052/ 677 200
E-mail: mfstonchev@ mu-varna.bg

Факултет „Фармация“
Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.
Декан на факултет „Фармация“
Тел: 052/ 677 075
Е-mail: divanova@mu-varna.bg

Факултет
„Обществено здравеопазване“
Доц. Емануела Иванова
Райчева-Мутафова, д.и.
Декан на факултет
„Обществено здравеопазване“
Тел: 052/ 677 010
Е-mail: emanuela.mutafova@mu-varna.bg

Департамент по чуждоезиково
обучение, комуникации и спорт
Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Директор на Департамент по
чуждоезиково обучение и спорт
Тел.: 052/ 677 012
Email : merdjanov@mu-varna.bg

Медицински колеж
Проф. д-р Негрин Несторов Негрев, дмн
Директор на Медицински колеж Варна
Тел.: 052/ 677 070
Е-mail: negrev@mu-varna.bg
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Програма „Еразъм+“ дава възможност на студенти и докторанти от МУ-Варна да проведат част
от практическото си обучение в друг европейски университет, който е наш партньор по програмата.
Периодът на практическо обучение в чужбина е част от програмата за обучение на студента в
МУ-Варна. Студентите получават пълно признаване на успешно проведения период на мобилност по програма „Еразъм+“.
Мобилностите могат да бъдат реализирани в процеса на придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен.
Правилата на програмата позволяват провеждане на стажове с продължителност от 2 до 9 месеца.
Всеки студент може да проведе повече от една мобилност, като общата им продължителност
за всеки цикъл на обучение (бакалавър, магистър, доктор) е максимум 12 месеца.
Поради спецификата на обучението по отделните специалности, мобилностите могат да се
проведат по време на задължителните летни практики и държавни стажове на студентите.
За специалност „Медицина“:
- трети и четвърти курс - за провеждане на лятна практика;
- шести курс - за провеждане на преддипломен стаж;
За специалност „Дентална медицина“:
- трети и четвърти курс - за провеждане на лятна практика;
За специалност „Фармация“:
- втори и трети и курс - за провеждане на лятна практика;
За специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“:
- четвърти курс – за провеждане на преддипломен стаж.
Програма „Еразъм+” дава възможност на преподавателския и административния състав на
МУ-Варна да реализират период на преподаване или обучение в партньорски висши учебни
институции в чужбина.
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УНИВЕРСИТЕТИ - ПАРТНЬОРИ НА МУ-ВАРНА
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА“
(SUBJECT AREA - 0912 MEDICINE)
№

Държава

Град

Партниращ университет

Видове мобилности
(ДС – държавен стаж,
ЛП – лятна практика)
брой студенти / макс. престой

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

1

BELGIUM

Brussels

Université Libre de Bruxelles

ДС - 2 студ. / 9 месеца

В1 френски

2
CZECH REPUBLIC
			

Hradec
Kralove

Charles University in Prague

ДС - 2 студ. / 9 месеца
ЛП - 2 студ. / 2 месеца
Преподаватели

В2 чешки

Bordeaux

Université de Bordeaux Segalen

ДС – 3 студ. / 6 месеца

В2 френски

3

FRANCE

4

FRANCE

Strasbourg

Université de Strasbourg

5

GERMANY

Dresden

Technische Universität Dresden

6

GERMANY

Hannover

Medizinische Hochshule Hannover

7

GERMANY

Koeln

Universität zu Köln

8

GERMANY

Magdeburg

Otto-von-Guericke-Universität

ДС - 2 студ. / 6 месеца

В2 немски

9

GERMANY

Rostock

Universität Rostock

ДС - 2 студ. / 9 месеца
ЛП - 5 студ. / 2 месеца
Докторанти, Преподаватели

В2 немски

10

GERMANY

Tuebingen

Eberhard Karls Universität

11

HUNGARY

Szeged

University of Szeged

12

ITALY

Bari

University of Bari Aldo Moro

13

NORWAY

Oslo

Norwegian School of Sport Sciences

14

POLAND

Warsaw

Medical University of Warsaw

14

POLAND

Wroclaw

15

POLAND

16

17

6

Преподаватели

В1 френски

ДС - 2 студ. / 9 месеца
ЛП - 2 студ. / 2 месеца
Преподаватели

В1 немски

Преподаватели

В1 немски

ДС - 3 студ. / 6 месеца

В1 немски

ДС – 1 студ. / 9 месеца

С1 немски

ДС - 2 студ. / 9 месеца
ЛП - 2 студ. / 2 месеца
Докторанти, Преподаватели

B1 английски

ДС - 3 студ. / 9 месеца
ЛП - 3 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 английски

Преподаватели

B2 английски

ДС, ЛП – 2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 английски

Wroclaw Medical University

ДС - 1 студ. / 9 месеца
ЛП - 5 студ. / 2 месеца
Преподаватели

B1 английски

Gdansk

Medical University of Gdansk

Преподаватели

B2 английски

POLAND

Katowice

Medical University of Silesia

ДС - 2 студ. / 6 месеца
ЛП - 2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B2 английски

POLAND

Torun

Nicolaus Copernicus University

Преподаватели

B2 английски
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№

Държава

Град

Партниращ университет

Видове мобилности
(ДС – държавен стаж,
ЛП – лятна практика)
брой студенти / макс. престой

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

18

TURKEY

Edirne

Trakya University

ДС - 3 студ. / 6 месеца
ЛП - 3 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 турски/
английски

19

TURKEY

Isparta

Suleyman Demirel University

ДС - 3 студ. / 6 месеца
ЛП - 3 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 турски/
английски

20

TURKEY

Istanbul

University of Istanbul

ДС - 2 студ. / 9 месеца
ЛП - 2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B2 турски/
английски

21

TURKEY

Izmir

Ege University

ДС - 2 студ. / 9 месеца
Преподаватели

B1 турски/
английски

ФАКУЛТЕТ „ДЕНАТАЛНА МЕДИЦИНА“
(SUBJECT AREA – 0911 DENTAL STUDIES)
№

Държава

Град

Партниращ университет

1

LITHUANIA

Kaunas

Kaunas University of Technology

Брой мобилности /
макс. престой

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

Докторанти
Преподаватели

B2 английски

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“
(SUBJECT AREA – 0916 PHARMACY)
№

Държава

Град

Партниращ университет

Брой мобилности /
макс. престой

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

1

HUNGARY

Szeged

University of Szeged

2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 английски

2

ITALY

Bari

University Of Bari Aldo Moro

3 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 английски

3

POLAND

Katowice

Medical University of Silesia

2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 английски

4

ROMANIA

Constanta

Ovidius University of Constanta

2 студ. / 2 месеца
Докторанти
Преподаватели

B1 румънски/
английски /
френски

5

UKRAINE

Kharkov

National University of Pharmacy

Преподаватели

B2 украински
английски/
руски
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ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
(SUBJECT AREA 0913 – NURSING AND MIDWIFERY)
№

Държава

Град

Партниращ университет

1

MACEDONIA

Bitola

St Kliment Ohridski University

2

NORWAY

Stord/
Haugesund

Stord/Haugesund University College

3

POLAND

Sanok

Jan Grodek State Vocational
Academy in Sanok

4

TURKEY

Edirne

Trakya University

5

TURKEY

Izmir

Ege University

6

TURKEY

Kastamonu

Kastamonu University

Видове мобилности
(МС – мед. сестри,
А – акушерки)
брой студенти / макс. престой

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

МС, А - 2 студ. / 2 месеца
Преподаватели

В2 македонски

МС - 2 студ. / 3 месеца
Преподаватели

В1 английски

Преподаватели

В1 полски

МС, А - 5 студ. / 2 месеца
Преподаватели

B1 турски/
английски

А – 2 студ. / 2 месеца
Преподаватели

B1 турски/
английски

МС – 2 студ. / 2 месеца
Преподаватели

B1 турски/
английски

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
(SUBJECT AREA 091 – HEALTH)
№

Държава

Град

Партниращ университет

Видове мобилности

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

7

FINLAND

Kuopio

Savonia University
of Applied Sciences

Преподаватели

В2 английски

8

NETHERLANDS

Maastricht

Maastricht University

Преподаватели

В2 английски

9

TURKEY

Istanbul

University of Istanbul

Преподаватели

В1 английски/
турски

10

TURKEY

Istanbul

T.C. Istanbul Sisli Vocational School

Преподаватели

В1 английски
турски

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ,
КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ (SUBJECT AREA 023 – LANGUAGES )
№

Държава

Град

Партниращ университет

1

UKRAINE

Kiev

Bogomolets National
Medical University

8

Видове мобилности

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

Преподаватели

B2 украински/
английски/руски
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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
(SUBJECT AREAS: 0915 – THERAPHY AND REHABILITION,
0914 - MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY)
№

Държава

Град

Партниращ университет

Видове мобилности

Ниво на езика
на който се
провежда
мобилността

1

MACEDONIA

Bitola

St Kliment Ohridski University

Рехабилитатор – 1 студ. / 2месеца
Мед. Лаборант – 1 студ. / 2 месеца
Преподаватели

В2 македонски

2

TURKEY

Edirne

Trakya University

Рехабилитатор – 1 студ. / 2месеца
Преподаватели

B1 турски/
английски
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ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Право на участие в мобилности по програма „Еразъм+“ имат всички студенти от МУ-Варна.
Студентите трябва да имат минимален среден успех от следването към момента на
кандидатстване „Много добър 4,50“, като те трябва да са положили успешно всички изпити към
момента на подаване на документите.
За провеждане на 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 получава безплатен достъп до онлайн езиков курс, осигурен от
програма „Еразъм+“, за да достигне необходимото ниво.
За участие в програмата могат да кандидатстват и докторанти от МУ-Варна с минимален
среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“. Докторантите могат да
проведат част от индивидуалния план на докторантурата си в друг европейски университет. За
целта е необходимо предварително съгласуване на мобилността с научния ръководител и със
съответната катедра в приемащия университет.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МУ-ВАРНА
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.
На сайта на МУ-Варна и на информационното табло по програма „Еразъм+“ в отдел
„Международно сътрудничество“ се изнася съобщение със списък на местата, за които може да
се кандидатства, необходимите документи и срок за кандидатстване.

Студенти от МУ-Варна на мобилност
в Кьолн (Германия), Одрин (Турция)
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СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
Селектирането на кандидатите за участие в мобилности по програма „Еразъм+“ от МУ-Варна се
осъществява на конкурсен принцип.
След приключване на приема на документи се организира събеседване на езика, на който ще
се провежда мобилността. Критериите за оценка на кандидатите по време на събеседването
включват: аргументирана мотивация за участие в мобилност, комуникативни умения на студента, научна и обществена активност, инициативност и др.
Класирането на кандидатите става според успеха от следването, резултатите от събеседването
и реда на посочените университети, в които кандидатът желае да проведе практиката си. Предимство при класирането имат студенти, които не са участвали в мобилност и студенти с по-кратък опит в приемащата страна и в приемащата институция.
Резултатите от селекцията се обявяват на участниците по електронна поща и на информационното табло на програма „Еразъм+“.

Студенти от МУ-Варна на мобилност в Куопио (Финландия)

КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ
След класиране на участниците, Еразъм-координаторът от МУ-Варна изпраща към приемащия
университет информация (номинация) за одобрените Еразъм-студенти. Приемащият университет информира студентите, относно необходимите документи за кандидатстване, сроковете за
изпращането им, възможностите за настаняване по време на мобилността и др.
Студентите подготвят изискваните документи и ги представят в Еразъм-офиса на МУ-Варна, за
да бъдат подписани, подпечатани и изпратени в приемащата институция преди поставения краен срок:
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1. Споразумение за мобилност (Learning Agreement), съдържащо програмата за обучението/практиката на студента;
2. Пълен комплект документи, изисквани от приемащия университет.
След получаване и разглеждане на кандидатурите, приемащият университет изпраща на студента писмо - потвърждение за одобрената мобилност.

Студенти от МУ-Варна на мобилност в Измир (Турция),
Магдебург (Германия), Гламорган (Уелс)
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ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА
Онлайн езиковата подкрепа (OLS) е предназначена да помогне на участниците в „Еразъм+“ да
подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своето обучение или стаж в
чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от този опит.
Студентите се подлагат на задължителна оценка на езиковите познания преди периода на мобилност (онлайн тест). Резултатите от оценката на езиковите умения няма да попречат на участието в дейността за мобилност.
Въз основа на резултатите от оценката участниците могат да получат от програма „Еразъм+“ безплатен достъп до онлайн езиков курс преди и по време на престоя си в чужбина, за да подобрят своите
езикови умения.
След завръщането на участниците, езиковите им умения отново ще бъдат оценени, което ще им
позволи да измерят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

Студенти от МУ-Варна на мобилност в Кьолн (Германия)
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РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
Преди започване на стажа в чужбина се сключва индивидуален договор между студента и
МУ-Варна, на базата на който на студента се изплаща определена финансова помощ (Еразъм
грант), целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността. Размерът на финансовата помощ е в зависимост от продължителността на стажа и държавата, в която се провежда
мобилността.
Студентът получава от Еразъм-офиса на МУ-Варна „Книжка за провеждане на стажа“, която той/
тя представя за попълване в клиниките на приемащата институция, а след приключване на мобилността представя за заверка в съответната катедра на МУ-Варна.
 лед завръщане студентите са задължени да отчетат в офиса по програма „Еразъм+“ необходиС
мия набор от документи и да попълнят задължителен онлайн отчет във връзка с проведената
мобилност.

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
Право на участие в мобилност по програма „Еразъм+“ имат всички преподаватели и служители
на МУ-Варна, без оглед на тяхната длъжност и научно звание.

Мобилност на преподаватели от МУ-Варна в Гданск (Полша)
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Основен критерий за селекция на преподаватели и непреподавателски състав са осъществените
лични контакти с партниращата институция.
Селекцията на преподаватели с цел преподаване се извършва на базата на предоставена от преподавателя програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция.
Селекцията на преподаватели и служители за мобилност на персонала с цел обучение се извършва на базата на предоставена от преподавателя/служителя програма за обучение, одобрена от изпращащата и приемащата институция.
В рамките на една академична година право на участие в преподавателска мобилност или мобилност на служители се предоставя само веднъж.
Продължителността на финансираната мобилност е между 2 дни и 2 седмици, без да се отчита
времето за пътуване. Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично.

Гост-преподаватели по програма „Еразъм+“
от Катовице (Полша), Одрин (Турция), Кастамону (Турция) и Варшава (Полша)

ВХОДЯЩА МОБИЛНОСТ
Всяка година МУ-Варна приема чуждестранни студенти по програма „Еразъм+” за обучение и
практика по утвърдена програма на английски език.
Нашият университет е домакин на множество визити на гостуващи преподаватели от
международни партниращи институции.

15

За контакти:
Светлана Панайотова и Силвана Добрева
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