
П Р А В И Л А 
 

За разпределение на средствата за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ 
 

 
Съобразно с  изискванията за финансиране на студентската мобилност по програма 
ЕРАЗЪМ, а именно: 

 

1. Стриктно ограничение за само 2 възможности за мобилност – веднъж за обучение и 
веднъж за практика за всички нива (от бакалавър до доктор); 

2. Отделни бюджети за обучение и практика; 

3. Диференцирани стипендии в зависимост от страната, в която се осъществява 
мобилността; 

4. Индексиране на бюджетите в зависимост от броя на страните, в които се изпращат 
студенти; 

5. Не повече от 3 студента по една област на знанието в даден университет. 
 
 
Ректорският съвет е  приел следните правила за разпределение на бюджетите за мобилност 
и практика: 
 

1. Катедрите и центровете за обучение депозират до Институционалния координатор  
списък на планираните за изпращане студенти, разпределени по вид на мобилността 
(обучение или практика), страна и брой месеци в срок до 30 ноември на текущата учебна 
година. 

2. Институционалният координатор изготвя на тази база диференцирани бюджети за 
звената с оглед на общото финансиране и наличните бюджети за обучение и практика. 

3. Сумарният бюджет на отделно звено (катедра или център) при първото разпределение е 
максимум 20% от общия бюджет. При наличие на останали, незаявени от другите звена 
средства, тази граница може да бъде 25 %. 

4. При наличие на студентски заявки, които не могат да бъдат удовлетворени на този етап, 
звеното прави вътрешно класиране, като кандидатите, на които в момента не може да се 
даде стипендия остават в списък резерви. 

5. В срок до 15 февруари на текущата учебна година всички планирани за мобилност 
студенти трябва да са получили покани за заминаване, които се депозират при 
Институционалния координатор. 

6. Въз основа на тази информация  Институционалният координатор преразпределя, 
съобразно изискванията на програма ЕРАЗМУС, останалите средства към резервните 
кандидати. 

7. Ръководителите на звена, предложили студентска мобилност, несъобразена с 
изискването за само 1 мобилност за обучение и 1 мобилност за практика в целия период 
на обучение (бакалавър-доктор) носят пълна лична материална отговорност за 
непризнати разходи за студентски стипендии. 


