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Договор между Русенски университет и Агенция 

Еразъм - София

2021-1-BG01-KA131-HED-000007889 от октомври 2021

Легитимен период за мобилности 

01.09.2021-30.10.2023

Нов седемгодишен програмен период на 

програмата  - 2021-2027



 Бакалаври, магистри, докторанти – студентска мобилност

 Преподаватели и служители – мобилност на персонал

 Докторантска краткосрочна мобилност – ново

Всеки, който е зачислен в докторантура и заповедта не е изтекла 

за времето на цялата мобилност.

Участници



Видове мобилност по време за 

докторанти:

 Short-term: 5-30 дни

 Long-term: 2-12 месеца

Всеки студент (бакалавър/магистър/докторант) има право 

на 12 месеца максимум за всяка степен на образование.



Видове мобилност по съдържание:

 Обучение (Studies) - Studying/learning; skills 

development; thesis research and cooperation 

 Практика (Traineeship) - Receiving training for transversal 

skills and work/non-academic experience, research skills; 

thesis research 



Видове мобилност по отношение на 

физически/виртуален престой:

 Чисто физическа: 5-30 дни или    2-12 месеца

 Смесена: минимум 5 дни/2 месеца, комбиниран с 

виртуален преди или след физическия период. 



Видове мобилност по отношение на 

приемаща държава:

 В страни-членки на ЕС плюс асоциираните Турция, 
Северна Македония, Сърбия.

 В страни-партньори (трети страни): всички останали.



Финансиране за краткосрочна 

мобилност:
Дневни

 от 1 до 14 ден  - 70 евро, 

 от 14 до 30 ден - 50 евро.

Независимо от държавата.

Допълнително един или два дни за дните пътуване 
(отиване и/или връщане). Нашата практика – само един 
ден на отиване, за да покрие нощувката след деня на 
пътуване.



Финансиране за дългосрочна 

мобилност:

Дневни

600/540 евро на месец за 

обучение

750/690 евро на месец за 

практика

Зависи от държавата.



Финансиране за транспорт:

Пътни за зелен транспорт:

 50 евро еднократно за двете посоки

Плюс до два дни на посока дневни, според разстоянието.

Попълва се клетвена декларация

 При мобилност в партньорски (=трети) страни – по таблица:



Дестинации

Над 80 контактни лица!





Дестинации



Заявление до 30.11.2021



Селекция

 Успех от изпитите

 Сертификат чужд език

 Мотивационно писмо

Комисията включва факултетните Еразъм+ координатори и
институционалния Еразъм координатор – заместник-ректор по
Интернационализация и комуникационна политика



Документи

 Learning agreement

 Финансов договор

 Заповед за командировка за тези, които са на трудов договор

 Потвърдително писмо от приемащата институция

 Билети

 Финален онлайн отчет



Online Learning Agreement – OLA – за обучение

https://www.learning-agreement.eu/user/login или Erasmus app

- за студенти. Влиза се с gmail засега.

https://www.erasmus-dashboard.eu/ - за ВУ

В системата са регистрирани само факултетни ECTS 

координатори, които получават мейл, когато се създаде OLA в 

техния факултет. Има инструкции на Еразъм сайта ни – английска 

версия и линк на българската версия.

https://www.learning-agreement.eu/user/login
https://www.erasmus-dashboard.eu/


Online Learning Agreement – OLA – за обучение



 Learning agreement за практика 



За контакти:

Офис Еразъм  - стая 313.1 Централен корпус 

Тел: 888 650 

E-mail: mbogdanova@uni-ruse.bg


