„Направих приятелства за цял живот. Спор ед мен това е най-важното.
Връзките с хората, които остават
завинаги.
Once Erasmus, always Erasmus!“
Тодор Василев, бакалавър, Бизнес информатика и комуникации,
летен семестър 2017-2018 г. Политехнически институт Барселош, Португалия

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

В уеб сайта на УНСС в раздел „Мобилност“, може да прочетете подробна информация, относно правила,
срокове и стъпки при кандидатстването, но ако не намерите отговори
на вашите въпроси винаги сте добре
дошли в нашия офис!
https://www.unwe.bg/mobility/
УЦМСП

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ?
- за да усъвършенствам езиковите си способности;
- да пътувам и преживея незабравими моменти;
- да се обучавам в интеркултурна среда;
- да се запозная с много и различни хора от цял свят;
- да създам бъдещи професионални контакти;
- да натрупам и обменя нови знания;
- да се сблъскам с много предизвикателства;
- да участвам в различни културни мероприятия;
- да добавя частица от себе си и оставя своя
отпечатък в
историята на програмата

УНСС, Партер, каб. 1003
Телефон - 02 8195 389
e-mail: erasmus@unwe.bg

ПРОМЕНЯ СЪДБИ
ОТВАРЯ КРЪГОЗОРИ

Какво е Еразъм+?
Еразъм+ е програма на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и
спорта в Европа. Еразъм стартира през 1987 г.
като програма за студентски обмен. Програмата дава възможност за обучение за един
семестър или една учебна година в партниращ
университет в друга държава. На всички одобрени и класирани участници се отпуска финансова помощ (месечен грант). Финансовият
грант е 470€/м. или 520€/м. в зависимост от
групата държави.

„Благодарна съм за възможността да уча по различни методи, да
срещна толкова хора и да разширя мирогледа си. Безценно е.“
Бориса Борисова, магистър, Маркетинг, летен
семестър 2017-2018 г. - Вормс, Германия

Как да участвам?
Желаещите да участват в програма Еразъм+
кандидатстват на конкурс за селекция.
Конкурсите за участие в програма „Еразъм+“
се провеждат два пъти годишно.
•

Началото на летен семестър – основен конкурс

•

Началото на зимен семестър – допълнителен конкурс (за попълване на незаети места)

Кой може да участва в Еразъм+?
Студенти - бакалаври, с успешно завършен
поне един семестър в УНСС преди кандидатстването за мобилност
Студенти - магистри или докторанти,
ако към момента на кандидатстване, заминаване, провеждане и завръщане от мобилност
срока на обучение в УНСС не е изтекъл.
• среден успех към момента на кандидатстване от следването не по-нисък от
мн. добър 4.50
• минимум ниво В2 на езика на който ще
се извършва обучението в приемащия
университет.
Студентите и докторантите имат право
на повече от едно участие в мобилност, като
общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА.

