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Въведение
Защо ни е необходима
програмата „Еразъм+“?
Образованието и професионалното обучение са от
съществено значение за създаването на работни
места и подобряването на конкурентността на Европа.
Светът се променя бързо и образователните системи
трябва да се модернизират и приспособят към новите
начини на преподаване и обучение и да използват
съществуващите нови възможности. Европа трябва да
даде на своите граждани образованието, уменията
и творческите способности, от които се нуждаят в
общество, основано на знанието. Ето защо „Еразъм+“
ще има основен принос за решаването на тези
предизвикателства.
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Основни факти

4 000 000

По „Еразъм+“ ще бъдат
финансирани повече от 4 милиона
души за образование, обучение,
доброволческа дейност или
преподаване в чужбина

14,7
милиарда
евро
Бюджетът е увеличен с
40 % спрямо предходните
програми и възлиза на общо
14,7 милиарда евро
(2014—2020 г.)

Как е структурирана „Еразъм+“?
„Еразъм+“ е широкообхватна програма, която предлага европейски възможности в областта на
образованието, професионалното обучение, младежта и спорта. Тя заменя няколко програми с
една, като улеснява достъпа и променя правилата, което означава, че вече е много лесно да се
кандидатства. Новата програма възприема една единна структура с три ясно разграничени области на
ключови действия, които обясняват финансираните дейности. В настоящата брошура ще предоставим
пълни подробности за дейностите в областта на висшето образование при всяко ключово действие.
Предишни програми
(2007—2013 г.)
Учене през целия живот
„Коменски“
„Еразъм“
„Грундвиг“
„Леонардо“
„Жан Моне“

„Еразъм+“ (2014—2020 г.)
Ключово действие 1:
Образователна
мобилност за
граждани
(най-малко 63 % от
бюджета)

„Младежта в действие“,
„Алфа“, „Едюлинк“, „Еразмус
Мундус“, „Темпус“
и „Сътрудничество с
индустриализираните страни“

Ключово действие 2:
Сътрудничество за
иновации и обмен на
добри практики
(най-малко 28 % от
бюджета)

Ключово действие 3:
Подкрепа за
реформиране на
политиките
(4,2 % от бюджета)

Специални действия: „Жан Моне“, спорт

Кои държави могат да участват?

Кое е важното за Вас?

Държавите по програмата „Еразъм+“
са 28-те държави членки на Европейския
съюз, както и държавите, които имат сключено
споразумение за участие в „Еразъм+“. Всички
останали страни са държави партньори по
„Еразъм+“, които могат да участват в няколко
действия по „Еразъм+“.

Тази брошура ще Ви покаже основните
възможности, които са на Ваше разположение
в областта на висшето образование, както и къде
да отидете, за да започнете.
Ако нямате опит в областта на европейското
финансиране, това е идеалното въведение за
Вас. Ако сте участвали в програмата „Еразъм“
преди, брошурата ще актуализира познанията ви
за някои от новите моменти в „Еразъм+“. Ако се
интересувате да научите за други възможности по
„Еразъм+“, можете да посетите сайта на „Еразъм+“
на адрес: ec.europa.eu/erasmus-plus
7

Какво е новото в областта на висшето образование?
Европейският съюз (ЕС) има амбициозен дневен ред за модернизиране и интер
национализиране на висшето образование. Тук Ви предлагаме общ преглед
на приоритетните области за висшето образование и как „Еразъм+“ ще допринесе
за постигането им.

2 000 000+
Мобилност на студенти и персонал
ЕС има за цел да увеличи броя на лицата с висше
образование на 40 % и да гарантира, че наймалко 20 % от студентите учат или преминават
стаж в чужбина — всички до 2020 г.

Приобщаване
Висшето образование е средство за социална
мобилност и ЕС работи, за да гарантира, че от
европейските възможности ще се възползват
онези, които имат най-голяма нужда от тях.

Ето защо по „Еразъм+“ ще бъдат финансирани:

2 милиона студенти в държавите
членки по програмата „Еразъм+“

Затова „Еразъм+“ осигурява:

Още 135 000 студенти към и
от държави партньори на „Еразъм+“

По-добра лингвистична подкрепа за онези,
които са на обмен в други държави

Около 300 000 души персонал
във висшето образование

Специфична подкрепа за хора със специални
потребности
Повече подкрепа за участници с неравностоен
социален произход и от отдалечени райони

200 000 студентски заема
за магистърски програми

Гарантиране на заеми, за да помогне на
студентите да финансират обучението си за
придобиване на европейска магистърска степен

25 000 стипендии за съвместни
магистърски степени

8

Ето защо „Еразъм+“:

Отворена към
света

ЕС иска да насърчи потясното сътрудничество
между висшите
училища по света.

Насърчава интернационализацията на европейските университети
и колежи и изграждането на капацитет в държавите партньори
чрез разширяване на възможностите за мобилност и институционално
сътрудничество и включване на организации извън ЕС

Ето защо „Еразъм+“:
Засилва Хартата за висше образование „Еразъм“
и задейства нови, по-ясни споразумения между
институциите и техните участници

Качество

ЕС иска да подобри
качеството и
значението на
висшето образование
и на европейските
възможности за висше
образование.

Увеличава обхвата на дейностите за мобилност,
налични за студентите, персонала и наскоро завършилите

Иновация

Въздействие (ефект)

Европа се нуждае от по-тясно
сътрудничество между институциите,
бизнеса и социалните партньори за
повишаване на нашия капацитет за
иновации.

ЕС иска да гарантира, че
европейското финансиране оказва
пряко въздействие за високи
академични постижения.
Ето защо „Еразъм+“ създава:

Ето защо „Еразъм+“ финансира:

Индивидуално въздействие, като предлага
повече възможности за личностно развитие
с цел увеличаване на възможностите за
намиране на работа

25 000 стратегически партньорства между
нашите 125 000 институции, изграждането на
алианси в и между образователните сектори
и с външни партньори

Институционално въздействие, като
подпомага учебните заведения да създават
умения за бъдещето и да повишават своята
интернационализация

150 алианса на знанието между
1500 висши училища и предприятия
1000 проекта за изграждане на капацитет
между висши училища по програмата
и държави партньори

Политическо въздействие чрез по-тясна
насоченост към решаването на политическите
приоритети
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Част 1:

Подобряване и разширяване
на възможностите за
мобилност в областта на
висшето образование
Част 1 представя възможностите, предлагани по
„Еразъм+“
Ключово действие 1: Образователна мобилност
В този раздел се описва как студенти,
преподаватели и друг персонал във висшето
образование могат да засилят своето личностно
и професионално развитие, като работят, учат
и преминат през стаж в чужбина.
Тези дейности са разширени значително по
програма „Еразъм+“. Всъщност ЕС цели до 2020 г.
да удвои дела на студентите, преминаващи период
на образование или обучение в чужбина, на 20 %.
Приоритет на политиката на държавите членки
и висшите училища е да гарантират признаването
на кредитите, получени в чужбина. Хартата
за висше образование „Еразъм“ засилва този
аспект, като набляга повече на „преди, по време
и след“ обмена за мобилност, на по-ясните
междуинституционални споразумения и на
засилването на споразуменията за обучение.
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Мобилност на студентите и академичния състав
Ползи за висшите училища:
Освен че насърчава мобилността на студентите, преподавателите и служителите, „Еразъм+“ помага на
висшите училища да се модернизират и да се интернационализират.
Университетите, участвали в предишната програма „Еразъм“, са станали по-отворени и достъпни за
външния свят, преосмислили са своите курсове, методи на преподаване и помощни структури, за да
привлекат чуждестранни студенти и да изградят партньорства с институции от чужбина.
Активното участие в обмена на научно-преподавателски състав е начин за висшите училища да
постигнат академично качество и да станат по-известни. Освен това те могат да постигнат ново
сътрудничество с висши училища от чужбина.
„Еразъм+“ ще допринесе за тази модернизация не само чрез по-интензивната мобилност, но също и като
даде на висшите училища възможност да достигнат извън Европа и да осъществяват обмен на студенти
и преподаватели с останалата част от света.

Вилнюски университет (ВУ)
ВУ е най-големият университет в Литва. При първото му участие
в „Еразъм“ през 1999 г. на английски се преподават 50 курса. Днес
се предлагат повече от 500 курса на английски.
Учене в чужбина се предлага в рамките на всички бакалавърски
програми, а стажовете са напълно интегрирани в учебната
програма.
ВУ е също първият координатор на курс по „Еразмус Мундус“
в Балтийските страни.
12
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Ползи за студентите
След 1987 г. над 3 милиона студенти разбраха
какво означава да учиш един семестър в
чужбина по „Еразъм+“ в 33 държави.

Накрая приемащата институция трябва
да издаде потвърждение, че програмата
е завършена.

Студентите в програмата и държавите партньори
могат да участват от втората година.

Изпращащата институция в държавата по
програмата трябва да издаде пълно академично
признаване на договорените дейности, за
предпочитане чрез кредити по Европейската
система на трансфер и натрупване на кредити
(ECTS). Тя трябва също така да впише периода
на мобилност в приложението към дипломата.

Стаж по „Еразъм+“ може да бъде изкаран още
първата година, а също и след завършването.
Студентите може да имат право на безвъзмездни
средства за пътни разходи и издръжка на
живота. Тези със специални потребности, както
и лицата с неравностоен социален произход
или от отдалечени райони, могат да получат
допълнителни средства. Не е необходимо
студентите да плащат такси в приемащата
институция.

Мобилността за кредити на студентите по
„Еразъм+“ вече включва международен
компонент с мобилност за студентите
и академичния състав към и от държави
партньори по целия свят на всички нива от
висшето образование.

Преди заминаването студентите получават
споразумение за обучение, в което е посочена
програмата на тяхното обучение или стаж.
Те получават и Харта на студента, в която са
изброени техните права и задължения.

Студентите следва да направят запитване
в международния отдел на своето висше учебно
заведение, за да научат повече.

“

Ученето в друг университет ми помогна да
разширя хоризонта си в моята специалност и да
натрупам опит, който малцина имат.

”

Робърт Бай
Студент от Обединеното кралство, изучавал 10 месеца промишлен
дизайн по „Еразъм“ в Техническия университет в Делфт, Нидерландия.
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Факти, свързани с мобилността на студентите за кредити
<

Период на обучение: 3—12 месеца;

<

Период на стаж: 2—13 месеца;

<

Възможна е комбинация на обучение и стаж;

<

Завършилите могат да карат стаж в срок до 1 година след
завършването;

<

Безвъзмездни средства се предоставят във всеки един от 3-те цикъла
(кратък цикъл/бакалавър, магистър или докторантура) във всички
дисциплини;
Размерът на безвъзмездните средства зависи от държавата, в която се
извършва обучението;

<

<

За студенти със специални потребности, с неравностоен социален
произход или от отдалечени райони може да бъдат предоставени
допълващи безвъзмездни средства.
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Ползи за академичния състав
Мобилността на научно-преподавателския
състав става все по-популярна след
въвеждането ѝ през 1997 г. По предишната
програма „Еразъм“ са подпомогнати над
300 000 обмена на преподаватели. Мобилността
може да включва преподаване, обучение и
възможност за висшите училища да канят
служители от фирми, които да преподават.

методи на преподаване, както и евентуално да
натрупат опит в обучението на чужд език.
Преподавателите виждат различната
перспектива, установяват нови контакти
и изграждат своята академична мрежа.
Гостуващите лектори от фирми помагат на
студентите да разширят познанията си и могат
да организират стажове за тях или обучение на
академичния състав.

Мобилността на персонала допринася за
личностното и професионалното развитие на
служителите. Тя помага също за модернизацията
на висшето образование чрез сътрудничеството
между институциите.

Преподавателите и другият персонал във
висшето образование могат да преминат
обучение в чужбина в предприятие или
в друга институция. Престоят е възможност за
насърчаване на по-нататъшното сътрудничество.

Приемането на преподавателски персонал от
чужбина дава възможност на студентите да
се възползват от предимството да имат нови
преподаватели и да преминат през различни

Персоналът на висшето учебно заведение следва
да направи запитване в международния отдел на
своето учебно заведения за повече подробности.

“

Може да си мислите, че познавате културната
среда, в която отивате, но когато се потопите в нея,
се оказва, че винаги има още какво да се научи.
Румяна Тодорова
Заместник-ректор по международните отношения на Шуменския
университет, България
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”

Факти, свързани с мобилността на
академичния състав
<

Персоналът на висшите училища може да се обучава
или да преподава в чужбина;

<

Период на мобилност за държавите по програмата:
от 2 дни до 2 месеца (без дните за път);

<

Период на мобилност за персонала от държави
партньори: от 5 дни до 2 месеца;

<

Изнасяне на лекции в чужбина — трябва да включва
най-малко 8 учебни часа;

<

Персоналът от предприятията се насърчава да
преподава във висши училища в чужбина.
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Мобилност на студенти за придобиване на
степен — cъвместни магистърски степени
Висшите училища може да получат финансиране за провеждане на отлични програми за съвместни
магистърски степени, целящи да привлекат най-добрите студенти от целия свят.
Програмите за съвместни магистърски степени по „Еразмус Мундус“ се предлагат от международен
консорциум от висши училища, както и от други партньори от сферата на образованието и извън нея.
Всички участващи висши училища трябва да присъждат магистърски степени.
Степента, присъдена чрез съвместната магистърска програма, трябва да бъде напълно призната от
националните власти в държавите, където са установени висшите училища.
За да кандидатствате за участие в програма за съвместна магистърска степен, свържете се
с консорциума на адрес: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees
Полезен съвет!
Финансиране за курсове за съвместни докторантури е налично и по действията от инициативата „Мари
Склодовска-Кюри“ по програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“.
За подробности вижте http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

След завършването на магистърска програма Euromime (Eвропейска магистърска програма по
медийно инженерство в областта на образованието) по „Еразмус Мундус“ Юсеф Ахауд от Мароко работи
по образователен радио проект в Регионалната академия по образование и обучение в Агадир —
единствената по рода си в Мароко.
От 2012 г. Юсеф работи в Регионалния център по грамотност и неформално образование в Агадир.
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Факти, свързани със съвместната
магистърска степен
<

<

<

<
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Програмите за съвместна магистърска степен
са интегрирани международни образователни
програми на високо равнище за 60, 90 или
120 кредита по Европейската система за трансфер
и натрупване на кредити (ECTS);
Те се предлагат от висши училища от държавите
по програмата и/или държави партньори с цел
привличане на най-добрите студенти от цял свят;
Вече има около 150 отлични програми за съвместни
магистърски степени, които ще продължат да
получават финансиране чрез „Еразъм+“;
Студентите учат в магистърска програма в наймалко 2 институции от държави по програмата,
получават конкурентна стипендия и съвместни или
многостранни степени.

Заеми по „Еразъм+“ за магистърски програми
студентски заеми в държавите по програмата
частична гаранция срещу непогасяване на заема.
Тази гаранция намалява риска за финансовите
институции при отпускане на средства на
заемополучатели, на които обикновено не биха
предоставили заем.

Инструментът за гарантиране на студентски
заеми позволява на студентите да
кандидатстват за заем за своето обучение за
придобиване на магистърска степен в чужбина.
Инструментът е създаден в сътрудничество с
Групата на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и студентите могат да кандидатстват,
независимо дали държавата, от която идват,
предоставя схеми за студентски заеми или не.

За опериране със студентските заеми по
„Еразъм+“ в държавите по програмата ще бъдат
избрани финансови посредници. Те ще отговарят
за оценката на молбите за заем, предоставянето
на заема и събирането на погасителните вноски.

Участващите банки или агенции за студентски
заеми ще бъдат избрани от ЕИБ и трябва да
предлагат на студентите заеми при достъпна
лихва и гратисен период до две години след
завършването. Инструментът предоставя
на участващите банки или на агенциите за

Имената на участващите заемодатели ще
бъдат публикувани в уебсайта на „Еразъм+“ на
адрес: ec.europa.eu/erasmus-plus, когато станат
известни.

Факти, свързани със заемите
<

Студентите ще могат да кандидатстват за благоприятен
заем за обучение за магистърска степен в чужбина;

<

Студентите могат да вземат заем в размер до 12 000 евро
за едногодишен курс или до 18 000 евро за двугодишен
курс;

<

Студентите следва да се свържат с участващите национални
банки или агенции за студентски заеми.
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Част 2:
Насърчаване на
сътрудничеството между
образованието, научните
изследвания и бизнеса

В част 2 са разгледани възможностите които предлага
„Еразъм+“ по Ключово действие 2: проекти за
сътрудничество.
Приносът на висшето образование за създаването на
работни места и растеж може да бъде засилен чрез
изграждане на тесни връзки между образованието,
научните изследвания и бизнеса и чрез укрепване на
сътрудничеството с другите сектори на образованието
и професионалното обучение.
В настоящия раздел са описани дейностите, които
насърчават предприемачеството и творчеството във
всички дисциплини и цикли (бакалавърска, магистърска
и докторска степен). Той обхваща също възможностите за
засилване на иновациите във висшето образование чрез
интерактивна учебна среда, инфраструктура за трансфер
на знания и мерки за изграждане на капацитет, насочени
към подкрепа на модернизацията на висшето образование
в различните части на света.
Проектите за сътрудничество по Ключово действие 2
имат положителни и дълготрайни ефекти върху
участниците, техните организации и върху
политическите системи.
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Стратегически партньорства
Стратегическите партньорства подпомагат организации от различни области да си
сътрудничат и прилагат новаторски практики, които водят до висококачествено преподаване,
обучение, учене и работа с младежта.
Тези партньорства следва да помогнат за осъществяване на промяна не само в организациите,
които участват пряко в действието, но също и в системите на висшето образование чрез
споделяне на възникващите познания и добри практики. Те биха могли да изпълняват
например дейности като:
< Разработване и предоставяне на съвместни учебни модули, програми и планове —
между членовете на партньорството от различни държави, дисциплини и сектори
(публичен/частен) — осигуряване съответствието с потребностите на пазара на труда.
< Изпълнение на дейности на база проекти с участието на предприятията и студентите/
персонала на висшите училища.
< По-ефективно използване на виртуалната мобилност, отворените образователни
източници и ИКТ за прилагане на иновативни подходи на преподаване.
< Интегриране на дистанционното, задочното и модулното обучение в предоставянето
на висше образование.
< Засилване на ангажираността на висшите училища с местните/регионалните власти и
заинтересованите участници от гражданското общество.
< Заздравяване на сътрудничеството между различните сектори на формалното и
неформалното образование и обучение.
< Засилване на ориентирането и консултирането, менторските методи и инструменти,
услугите за подкрепа на студентите.
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Факти, свързани със стратегическите
партньорства
<

Проекти: 2—3 години;

<

Финансиране: до 300 000 евро за 2 години или 450 000
евро за 3 години.

Подкрепа за засилване на сътрудничеството между:
< Висшите училища;
<

Висшето образование и другите образователни
сектори;

<

Висшето образование и пазара на труда.

Цели:
< Подобряване качеството на ученето и преподаването;
<

Разработване на нови и иновативни учебни програми;

<

Използване на потенциала на виртуалните
платформи за сътрудничество и останалите отворени
образователни ресурси.

Дейностите могат да включват в допълнение:
< Смесена мобилност на студентите (физическа
мобилност до 2 месеца, съчетана с виртуална
мобилност);
<

Съвместни прояви за обучение на персонала
и програми за интензивно обучение (5 дни до
2 месеца);

<

Дългосрочни командировки за преподаване или
обучение (2 до 12 месеца).

Партньорствата включват най-малко 3 организации от
3 държави по програмата.
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Алианси на знанието
Алиансите на знанието увеличават капацитета на Европа за предприемачество и насърчават
иновациите във висшето образование, бизнеса и по-широкообхватна социално-икономическа среда.
В рамките на алиансите на знанието висшите училища и предприятията работят заедно за насърчаване на
иновациите чрез:
<

разработване на иновативни методи за обучение и преподаване;

<

организиране на програми и дейности за продължаващо обучение;

<

засилване на обмена, потока и съвместното създаване на знания;

<

разработване на решения за трудни проблеми.

Алиансите на знанието могат да помогнат за насърчаване на предприемачеството чрез:
<

въвеждане на обучение по предприемачество във всички дисциплини;

<

предлагане на нови учебни възможности за прилагане на предприемачески умения.

Висшето образование и предприятията могат да споделят знания чрез:
<

учебни дейности в предприятията, които са признати в рамките на учебната програма;

<

изпитване на иновативни мерки;

<

обмен на студенти, изследователи и персонал;

<

включване на персонала на фирмата в преподаването и изследванията.

“

Персоналът на фабриката имаше
възможността да взаимодейства
с група студенти, които имаха нов
начин на мислене и капацитет за
решаване на проблеми.

“

В пилотната дейност с фирмата
проблемите бяха много по-сложни и
предизвикателни. Това наистина ни
мотивира и ни накара да се включим
активно.

Свидетелства на студент от университета в Патрас, Гърция, и на бизнес
патртньора „Волво“, който участва в Алианса на знанието „Фабрика на
преподаването“ (KNOWFACT)
26

Факти, свързани с алиансите на знанието
<

Проекти: 2—3 години;

<

Максимално финансиране 700 000 евро (двугодишен проект)
и 1 000 000 евро (тригодишен проект);

<

Може да кандидатстват организации, установени в държава
по програмата;

<

Най-малко 6 организации от най-малко 3 различни държави
по програмата. Трябва да участват най-малко 2 висши
училища, както и най-малко 2 предприятия;

<

Отворени за всякакви дисциплини, области и за
междусекторно сътрудничество.
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Партньорства за изграждане на капацитет
Висшите училища могат да участват в партньорства за съвместно изграждане на капацитет. Тези
проекти се създават и възлагат от група висши училища от държавите по програмата, от една
страна, и от държавите партньори, от друга страна*.
Има два вида проекти:
<

съвместни проекти, които помагат на висшите училища от държавите партньори да развият,
модернизират и споделят нови учебни планове, преподавателски методи или материали. Те
помагат също за осигуряване на по-добро качество и управление на висшите училища;

<

структурни проекти, които помагат за развитието и реформирането на висшите училища
и системи в държавите партньори. Целта е да се повиши тяхното качество и значение и да се
насърчи регионалното сътрудничество.

В някои съседни на ЕС държави партньори проектите за изграждане на капацитет може да включват
също мобилен компонент, насочен към студентите и персонала.
*

Индустриализираните държави партньори не се допускат до участие по това действие.

“

Академичният състав се оживява от новия ентусиазъм
на студентите, университетите използват предимствата
на по-тесните връзки с общността, а общностите ползват
предимствата на свежите идеи, идващи от студентите

”

”

Мишел Лам
Университетът на Ройхамптън (Обединено кралство) — за ползите от
партньорствата между университетите в Йордания, Ливан, Обединеното кралство,
Ирландия, Швеция и България.
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Факти, свързани с партньорствата за изграждане на
капацитет
<

Проекти: 2—3 години;

<

Създават се и се управляват от група университети от държавите по
програмата и от други региони по света;

<

Съвместните проекти помагат на всички партньори да се развият,
модернизират, да споделят нови учебни програми, преподавателски методи
и материали, както и да подобрят качеството и управлението;

<

Структурните проекти помагат за развитието и реформирането на
висшите училища и системи като повишават тяхното качество и значение и
насърчават регионалното сътрудничество.
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Част 3:

Подкрепа за реформиране
на политиките
Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на
политиките на „Еразъм+“ — предоставя подкрепа за
ръководителите на политическо ниво за осигуряването
на най-ефективната среда за развитие на образованието
и професионалното обучение.
Подкрепата за реформиране на политиките укрепва
базата от знания и доказателства, която лежи в основата
на вземането на политическите решения, като
насърчава сътрудничеството между висшите училища,
международните организации и ръководителите на
политическо равнище.
Дейностите, които се финансират в тази област, са
предназначени за постигане на целите на стратегия
„Европа 2020“ в областта на образованието,
професионалното обучение и младежта чрез засилване
на сътрудничеството между всички направления
в образованието и професионалното обучение,
включително висшето образование, и управлението.
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Дейности в подкрепа
на политиките
Тези дейности спомагат за подобряване на политиките,
които са от съществено значение за създаването на
работни места и растеж.
Чрез различни дейности, като партньорски проверки,
експериментиране с политиките с участието на
националните и регионалните власти, осигуряване на
европейски инструменти от рода на Европейската система
за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), работа
с мрежи от университети и колежи и подпомагане на
Болонския процес, ЕС помага за модернизирането на
политиките в областта на висшето образование в цяла
Европа и в държавите партньори.
Диалогът в областта на политиките и випускниците
на „Еразъм+“ ще допринесат за популяризирането на
Европейското пространство на висшето образование.
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия
и култура ежегодно публикува покани за подаване на
предложения, с които кани правителства, заинтересовани
организации и изследователи да подават предложения.
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Факти, свързани с подкрепата за
политиките
<

Прилага се отвореният метод на координация
(сътрудничество с държавите членки на ЕС) за
постигане на напредък в дейностите в областта
на висшето образование;

<

Подкрепя се диалогът по политиките
с държавите партньори в рамките на отворения
метод на координация;

<

Подпомага се разработването и изпълнението
на инструменти за прозрачност на ЕС, като
Европейската система за трансфер и натрупване
на кредити (ECTS) и Европейската рамка за
качество (EQF), както и мрежи, обхващащи целия
ЕС;

<

Финансира се международният политически
диалог, кампании „Випускници на Еразъм+“
и популяризиращи кампании за повишаване
на привлекателността на европейското висше
образование в света.
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Специфична дейност: програмата „Жан Моне“
Мрежи „Жан Моне“: насърчават създаването и
развитието на групи от международни висши училища,
центрове за високи постижения, факултети, отделни
експерти и др.

Дейностите по програмата „Жан Моне“ насърчават
преподаването и научните изследвания в областта
на Европейския съюз, както и диалога между
академичната общност и ръководителите на
политическо равнище в ЕС и по света. Действията по
програма „Жан Моне“ включват:

Проекти „Жан Моне“: дейности, които
подкрепят иновации, полезни взаимодействия
и разпространението на учебното съдържание,
посветено на ЕС, отдолу нагоре (продължителност:
12—24 месеца):

Катедри „Жан Моне“: преподавателски позиции със
специализация в областта на изследванията на ЕС за
университетски преподаватели или старши лектори
(преподаване минимум 90 учебни часа за една
академична година).

< Проектите за иновации изследват нови начини
за повишаване привлекателността на учебните
дисциплини, посветени на ЕС, и адаптирането им
към различни целеви групи (например проекти
„Обучение по въпросите на ЕС в училище“
(Learning EU @ School);

Академични модули „Жан Моне“: кратки, единични
или мултидисциплинарни преподавателски
програми или курсове по теми, свързани с научните
изследванията в областта на ЕС във висше учебно
заведение (преподаване минимум 90 учебни часа за
една академична година).

< Проектите за полезни взаимодействия
стимулират обсъждания на въпроси, свързани
с ЕС, и обогатяват знанията за ЕС и неговите
процедури в специфични контексти;

Центрове за високи постижения „Жан Моне“:
фокусни центрове за компетентности и знания по
теми, свързани с Европейския съюз, които насърчават
трансграничните връзки и мултидисциплинарното
сътрудничество. Могат да кандидатстват висши
училища, намиращи се във всяка държава по света.

< Проектите за разпространение на съдържание
се отнасят основно до дейности за предоставяне
и разпространение на информация.

По инициативата „Жан Моне“ се подкрепят също институции и сдружения, които:
< повишават качеството на дейностите за преподаване и обучение по учебни дисциплини, свързани с ЕС, на
образователното равнище след придобиване на степен за висше образование и/или други компетентни
заинтересовани страни. Освен това се стимулират дейности за разработване, анализ и популяризиране на учебни
дисциплини, свързани с Европейския съюз, и тяхното преподаване;
< допринасят конкретно за изучаването на процеса на европейска интеграция.
Сдруженията следва да бъдат интердисциплинарни и открити за всички заинтересовани университетски професори,
преподаватели и изследователи, специализиращи в изучаването на въпросите, свързани с Европейския съюз, в
съответната държава или регион. Подкрепа се предоставя само на сдружения, които са официално регистрирани и имат
статут на самостоятелни юридически лица.
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Информация за кандидатите
Къде мога да намеря повече информация?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Как да кандидатствам?
Студентите или преподавателите следва да попитат в
международния отдел или офиса на „Еразъм+“ в тяхното висше
учебно заведение.
За кандидатстване за участие в програма за съвместна магистърска
степен се свържете с консорциума на адрес http://eacea.ec.europa.
eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees
Организациите следва да се свържат със:
<

тяхната Национална агенция за мобилност на студенти и
персонал и стратегически партньорства по „Еразъм+“ на адрес:
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm

или
<

Изпълнителната агенция (ЕАСЕА) в Брюксел за съвместни
магистърски степени, алианси на знанието, партньорства за
изграждане на капацитет, проекти за подпомагане на политики
и инициатива „Жан Моне“ на адрес:
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Ако сте висше учебно заведение от държава партньор,
заинтересовано от кандидатстване за кредитна мобилност,
свържете се с Вашия университет партньор в държава по
програмата, който ще отговаря за кандидатстването за
финансиране.
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