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Висшето училище поема ангажимента:
• Да спазва безусловно принципите на недискриминация, 

прозрачност и приобщаване, залегнали в Програма „Еразъм“
• Да осигури равен и справедлив достъп, и равни и справедливи 

възможности за настоящите и бъдещите участници от 
всякакъв произход, и социална среда, като се обърне 
специално внимание на включването на хората с по-малко 
възможности.

• Да осигури пълно автоматично признаване на всички 
кредити (въз основа на Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити — ECTS), придобити за постигнати 
в задоволителна степен резултати по време на обучение/ 
практика в чужбина, включително по време на смесена 
мобилност.

• В случай на кредитна мобилност да не начислява на 
пристигащите за мобилност студенти такси за менторство, 
регистрация, изпити или достъп до лабораторни съоръжения 
и библиотеки.

Да гарантира качеството на дейностите за мобилност и на 
проектите за сътрудничество през цялото времетраене на 
етапите на кандидатстване и изпълнение.
Да прилага приоритетите на Програма „Еразъм“:
• чрез предприемане на необходимите стъпки за прилагане 

на цифровото управление на мобилностга в съответствие 
с техническите стандарти на инициативата за Европейска 
студентска карта.

• чрез насърчаване на приро до съобразни практики във 
всички дейности, свързани с Програмата.

• чрез насърчаване на участието на лица с по-малко 
възможност в Програмата.

• чрез поощряване на гражданската ангажираност и 
насърчаване на студентите и персонала да участват като 
активни граждани преди, по време на и след участието им 
в мобилност или в проект за сътрудничество.

КОГАТО УЧАСТВА В ДЕЙНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ
Преди мобилността

• Да гарантира, че процедурите за подбор на участници в 
мобилност са справедливи, прозрачни, ясни и надлежно 
документирани.

• Да публикува и редовно да актуализира курсовия каталог 
на уебсайта на висшето училище достатъчно време преди 
дейностите за мобилност, за да има прозрачност за всички 
страж и да се даде възможност на студентите, участващи 
в мобилност, да направят добре информиран избор за 
курсовете, които ще посещават.

• Да публикува и редовно да актуализира информацията 
относно използваната система за оценяване и таблиците 
с разпределение на оценките за всички учебни програми. 
Да гарантира, че студентите получават ясна и прозрачна 
информация относно процедурите за признаване и 
преобразуване на оценките.

• Да извършва дейности за мобилност с цел обучение 
и преподаване само в рамките на предварителни 
между институционални споразумения, с които се определят 
съответните функции и отговорности на страните, както и 
техния ангажимент с общи критерии за качество при подбора, 
подготовката, приемането, подпомагането и интегрирането на 
участниците в мобилност.

По време на мобилността
• Да осигурява равни академични условия и качество на 

обслужване за пристигащите участници в мобилност.

Да гарантира, че заминаващите участници в мобилност 
са добре подготвени за дейността си в чужбина, 
включително смесена мобилност, чрез предприемане на 
съответни действия за постигане на необходимото ниво на 
езикова компетентност и развиване на междукултурните им 
компетенции.
Да гарантира, че мобилността на студентите и персонала 
се основава на споразумение за обучение за студентите и 
споразумение за мобилност за персонала, които преди това 
са били утвърдени от изпращащото и приемащото висше 
училище или предприятие и участниците в мобилност.
Да предоставя активна подкрепа на пристигащите участници 
в мобилност във връзка с намирането на жилище.
Да оказва съдействие при получаването на виза, ако се 
изисква такава, за пристигащите и заминаващите участници в 
мобилност.
Да оказва съдействие при сключването на застраховка, ако се 
изисква такава, за пристигащите и заминаващите участници в 
мобилност.
Да гарантира, че студентите са запознати със своите права и 
задължения, определени в студентската харта „Еразъм“.

Да осигури подходящи условия за менторство и подпомагане 
на участниците в мобилност, включително за участниците, 
които са в смесена мобилност.

Erasmus+



• Да насърчава мерки, които гарантират безопасността на 
заминаващите и пристигащите участници в мобилност.

• Да включва пристигащите участници в мобилност в по- 
широката студентска общност и във всекидневния живот 
на висшето училище. Да ги насърчава да действат като 
посланици на Програма „Еразъм“ и да споделят своя опит от 
мобилността.

След мобилността
• Да предоставя на пристигащите участници в мобилност и 

на техните изпращащи висши училища академични справки, 
съдържащи пълни, точни и своевременни данни за резултати 
им в края на мобилността.

• Да гарантира, че всички резултата от мобилността, под 
формата на ECTS кредита, постигнати в задоволителна степен 
по време на обучение/практика в чужбина, включително 
по време на смесена мобилност, се признават изцяло и 
автоматично в съответствие с договореното в споразумението 
за обучение и потвърденото от академичната справка/ 
сертификата за практика; да прехвърля своевременно 
тези кредита в студентското досие, да ги добави към 
образователната степен на студента без допълнителна работа 
или допълнителна оценка на студента и да ги отрази в 
академичната му справка и дипломното приложение.

Да осигури подходяща езикова помощ за пристигащите 
участници в мобилност.

Да осигури включването на приключеното със задоволителни 
резултати обучение и/или практика в окончателната справка 
за студентските резултата (дипломното приложение).
Да насърчава и подкрепя участниците в мобилност след 
завръщането си да изпълняват ролята на посланици 
на Програма „Еразъм“, да популяризират ползите от 
мобилносгга и да се ангажираг активно в изграждането гга 
общности от бивши участници (алумни).
Да осигури признаването на преподавателските дейности и 
дейностите по обучение, извършени от персонала по време 
на мобилност, въз основа на споразумение за мобилност и 
в съответствие с инстатуционатната стратегия на висшето 
училище.

ПРИ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Да гарантира, че дейностите за сътрудничество допринасят 
за изпълнението на инстатуционатната стратегия на висшето 
училище.
Да популяризира възможностите, предлагани от проектите 
за сътрудничество, и да предоставя подходяща подкрепа 
на персонала и студентите, които проявяват интерес към 
участие в тези дейности, през целия етап на кандидатстване 
и изпълнение.

Да гарантира, че благодарение на сътрудничеството се 
постигат трайни резултати, които са в гголза за всички 
партньори.
Да насърчава партньорското обучение и да използва 
резултатите от проектите по начин, който ще увеличи в 
максимална степен тяхната полза за отделните лица, за 
другите участващи организации и за по-широката академична 
общност.

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГА
Да използва насоките за ЕСНЕ и самооиенката по ЕСНЕ. за да 
гарантира пълното прилагане на принципите на настоящата 
Харга.
Редовно да популяризира подпомаганите от Програма 
„Еразъм“ дейности и резултатите от тях.
Да публикува тази Харта и свързаната с нея Декларация за 
политиката по Програма „Еразъм“ на видно място на уебсайта 
на висшето училище и да я разпространи чрез всички други 
подходящи канали.

Да гарантира, че дълго срочната стратегия на висшето 
училище и нейното значение за целите и приоритетите на 
Програма „Еразъм“ са описани в Декларацията за политиката 
по Програма „Еразъм“.
Да гарантира, че принципите на Хартата са добре оповестени 
и се прилагат от служителите на всички равнища на висшето 
училище.

Висшето училище приема, че Националната агенция за Програма „ Еразъм+ “ ще следи за изпълнението на Хартата и че всяко 
нарушаване на посочените по-горе принципи и ангажименти може да доведе до нейното оттегляне от страна на Европейската 
комисия.
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