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I. Oбщи положения 

Чл.1. Академичните правила за подбор на студенти и н а докторанти и за 

признаване на периоди обучение в наши и чуждестранни университети се 

уреждат в  действащите Правила за организиране на мобилността на студенти и 

докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение в ТУ-

Варна. 

Чл.2. (1) Трансферът на студенти и докторанти се организира от Дирекция 

„Международна  дейност  и чуждестранни студенти“ и координиращите 

звена. 

(2) Координиращите  звена  се  изграждат  на  3  нива  -  

университетско,  факултетно  и 

катедрено, ръководени съответно от университетски координатор, 

факултетен координатор и катедрен координатор. 

(3) Задачите на координаторите са както следва: 

3.1. Университетски  координатор 

 обезпечава прилагането на принципите и механизмите на ECTS от 

страна на ТУ-Варна 

 Оказва подкрепа на факултетните координатори 

 Предоставя информация за ECTS на студентите и докторантите, 

координира подготовката, издаването, актуализирането и 

разпространението на информационния пакет между 

чуждестранните партньори по двустранните договори; 

• поддържа отношения с представители на програма Еразмус на 

национално и европейско ниво. 

 

3.2. Факултетен  координатор 

 организира практическите и академичните аспекти по прилагането на 

ЕCTS 

 организира кампанията по кандидатстване и подбора на Еразмус-

студентите от факултета, съобразно изброените в  част II-ра 

критерии; 

 оказва съдействие и консултира студентите и докторантите при 

попълването на формулярите за кандидатстване за обучение в 

чужбина и по процедурите за академично признаване; 

 насочва студентите към съответната програма за обучение, която 

най-пълно съответства на академичните изисквания по учебните 

планове в ТУ-Варна 

 поддържа и осъществява връзката между ТУ-Варна и приемащия 

университет  по електронен път, като следи за спазване на 

сроковете за изпращане на съответните формуляри; 

 организира подготовката на академичните справки на 

заминаващите и пристигащите студенти и докторанти по единен 

образец съгласно изискванията на програма Еразмус за целия 

университет на съответния език и ги подписва; 

 поддържа редовни контакти с Еразмус студентите и докторантите 

с оглед безпроблемното протичане на обучението. 

 

3.3.Катедрен  координатор 

 съвместно  с  ръководителя  на  катедрата  разпределя  кредитите  

по  всички  учебни дисциплини в катедрата; 

 прави предложения за установяване и подписване на нови 

двустранни споразумения и за допълване на други дейности към 

съществуващите вече споразумения; 



 съдейства  на  факултетния  координатор  за  подбиране на най-

подходящите  учебни дисциплини, които ще изучават заминаващите 

и пристигащите студенти и докторанти. 

 

 

II. Подбор на студенти и докторанти 

Чл.3. (1)  Кандидатстващите  студенти  и докторанти за  получаване  на  

субсидия  по  програма  Еразмус трябва да отговарят на следните критерии: 

1.1 .Да са български граждани и да са завършили успешно първата 

година обучението си; 

1.2 Да знаят отлично езика на страната, за която кандидатстват или 

език, на който се води обучението и той да е договорен предварително; 

1.3 .Да имат успех от предходната година включително последния 

завършен семестър от текущата година не по-нисък от добър 4,50 (за 

студенти); 

1.4 Да разполагат с определени финансови средства за  да допълнят 

субсидията, която получават по програма Еразмус, която по правило 

не покрива всички необходими средства за пребиваване по време на 

обучението им в страната-домакин; 

1.5 Да не са ползвали вече субсидия от програма Еразмус, по време на 

обучението си в ТУ-Варна в рамките на една образователно-квалификационна 

степен или докторска програма. 

Чл.4.  Кампанията по кандидатстване и подбор на студентите и докторанти 

за участие в програма Еразмус се организира и осъществява по факултети и 

се ръководи от факултетните координатори на базата на издадена заповед от 

Ректора на ТУ-Варна, в която се посочват комисиите и сроковете. 

Чл.5. Класирането се извършва на основата на успеха от следването до 

момента и езиковите познания. 

Чл.6.  Езиковите познания на кандидатите се удостоверяват от Комисия, 

съставена от преподаватели от Департамент „МФЕО“ в интервю или с тест. 

Чл.7. (1) Подборът приключва с определяне на одобрените кандидати за 

съответните места за обучение в приемащия университет плюс по 2 резерви 

за място, за което се изготвя протокол с подписите на цялата комисия. 

Протоколът се предава в Дирекция „Международна  дейност  и чуждестранни 

студенти“. 

(2) Факултетните координатори раздават формулярите на 

студентите и докторантите  и ги изискват попълнени и подпечатани в 

определения срок и брой екземпляри, като предоставят на студентите 

необходимата информация и им съдействат при попълването. 

(3) Попълнените  според  изискванията  документи  се  

изпращат  в 2   екземпляра до приемащия университет за одобряване на 

заявената програма за обучение и за подпис на съответните факултетни и 

университетски координатори. 

(4) Единият екземпляр остава в приемащия университет, а другия се 

връща на факултетния координатор от ТУ заедно с покана на името на 

студента и докторанта. Факултетният координатор го съхранява в досието на 

Еразмус-студента. 

Чл.8. (1) Еразмус-студентът и докторанта си организира пътуването до 

страната и обратно и визовите формалности сам или чрез посредническа 

фирма и съобщава на приемащия университет сам или чрез факултетния 

координатор датата на пристигането си своевременно. Получава издадената 

командировъчна заповед от Дирекция „Международна дейност и 

чуждестранни студенти“. 



III. Организация на обмена на студенти на бакалавърско, магистърско и 

докторантско ниво  
Чл.9. (1) Академичният обмен на студенти и докторанти се осъществява в 

съответствие с Институционалния договор  на  ТУ - Варна  по  програма  

Еразмус,  с  който  университетът  кандидатства  пред  Евопейската Комисия 

за финансиране. 

(2) Техническият университет - Варна подготвя Институционалния 

си договор до 30 октомври на  текущата  година,  на базата  на  подписани 

двустранни споразумения за  обмен на студенти и докторанти на всички 

нива с университети - партньори. Инициатори за сключване на двустранните 

споразумения са факултетните и катедрените координатори. 

Чл.10. (1) Академичният обмен за студенти и докторанти се организира 

минимум за 3 месеца и максимум за един учебен семестър (5 месеца). 

(2) Обменът на студенти може да бъде с цел обучение по набор от 

учебни дисциплини в рамките на определен период, за провеждане на 

практическо обучение или разработване на дипломна работа. 

Чл.11. (1) Академичният обмен на докторанти се организира с цел обучение 

или провеждане на теоретични или практически изследвания. 

(2) Изследванията следва да бъдат пряко свързани с разработваните 

от докторантите дисертациони трудове или части от тях. 

Чл.12. (1) Обменът на студенти и  докторанти се организира на принципа 

на реципрочност по отношение на заявения брой. 

(2) Обменът на студенти и на докторанти се извършва на базата на 

предварително сключени двустранни споразумения и финансиране, одобрено 

от Европейската Комисия. 

Чл.13 (1) Обучението в чужбина се организира по предварително 

договорените учебни дисциплини, утвърдени от факултетния и 

университетския координатор на ТУ-Варна и одобрени от факултетния и 

университетския координатор на съответния партниращ университет. 

(2) Еразмус студентите и докторанти са освободени от такси за 

обучение в приемащия университет. Те се записват в ТУ-Варна и си заплащат 

таксата за обучение в Университета. 

 

 

IV. Взаимно признаване на периоди на обучение между университети-

партньори 

Чл.14.    (1)  Условията  за  признаване  на обучение,  проведено  в  

чуждестранни  университети-партньори се обсъждат и приемат преди 

договарянето с партньора на ниво факултет, отговарящ за обучението по 

специалността. 

(2) Дисциплините, по които ще се обучават студентите и 

докторантите в чуждестранния университет-партньор се вписват в 

Договора за обучение с кодовите им номера според Информационния пакет 

на приемащия университет и съответните кредити, които ще получат след 

успешното полагане на изпита. 

(3) Допуска се възможност студентите и докторантите да внесат 

известна промяна във вече съгласуваната учебна програма след пристигането 

си в приемащия университет. Всички страни по този Договор за обучение 

трябва да дадат съгласието си, за да бъде приета направената промяна, а 

именно: ТУ-Варна - студент - приемащ университет. 

Чл.15.     (1) След завръщането си, студентът представя на факултетния 

координатор писмен отчет за проведеното в чужбина обучение. Отчетът 

съдържа: 



 лични сведения за студента; 

 описание на факултета в университета-партньор, провел обучението; 

 изучаваните дисциплини и положените изпити; 

 специфични методи във формите на обучение; 

 установените  контакти; 

 лично мнение на студента за проведеното в чужбина обучение; 

 предложения на студента за подобряване ефективността от обмена. 

(2) Отчетът и другите документи, удостоверяващи проведеното 

обучение се представят за обработване и узаконяване на признаването на 

факултетния координатор, след което се съхраняват в канцеларията на 

факултета в личното досие на студента. 

Чл.15а Нов - След завръщането от проведената мобилност, докторантът 

представя отчет, който съдържа: 

 Изучавани дисциплини и положени изпити, ако мобилността е включвала 

обучение; 

 Проведена научно-изследователска работа и постигнатите резултати; 

 Становище за проведената научно-изследователска работа и получените 

резултати от научния консултант на докторанта от приемащата 

организация, ако има определен такъв; 

 Публикации, ако има реализирани такива по време на мобилността. 

Чл.16. (1) Издадените от университета-партньор екземпляри на 

Академична справка за проведеното при него обучение се обработват от 

факултетния координатор( превод на български език, превръщане на 

оценките по шестобалната система). Така обработената Академична справка се 

заверява от университетския координатор и от Ректора на ТУ-Варна. Един 

екземпляр от заверената Академична справка се съхранява в досието на 

студента, а един се дава лично на студента. 

(2) Оценките от Академичната справка по шестобалната система се 

нанасят в главната книга на факултета от факултетния координатор. 

Наименованието на дисциплината и хорариума по нея се нанасят според 

учебния план утвърден в ТУ - Варна. Като обучаващ преподавател се записва 

името на факултетния координатор. 

(3) При издаване на диплом за висше образование и приложението към 

него, проведеното в чужбина обучение се включва съгласно приведената към 

шестобалната система академична справка по ал.2. 

Чл.17. (1) На гостуващите в ТУ-Варна студенти и докторанти се предлага 

настаняване в студентските общежития и хранене в студентския стол при 

условията на българските студенти. При изявено желание гостуващите 

студенти и докторанти могат да бъдат настанявани в частни квартири. 

(2) Разходите по настаняването и храненето са за сметка на гостуващите 

студенти и докторанти. 

Чл.18. (1) Документите на гостуващите студенти и докторанти се 

съхраняват във факултета, отговарящ за обучението по специалността.  

(2) Катедрените и факултетните координатори осигуряват 

договореното обучение чрез планиране, организиране и контрол на 

учебния процес. 

Чл.19.    (1) При необходимост катедрените и факултетните координатори 

представят информация в Учебен отдел и Дирекция „Международна дейност 

и чуждестранни студенти“ за проблемите в обучението на гостуващите 

студенти и докторанти. 

(2) В съответствие с предварителните договорености с университета-

партньор, на студента и докторанта или на контролиращите го при партньора 

органи се предоставя интересуващата ги информация по обем, вид и време 



посочено от тях. Кореспонденцията по повод посочената информация се 

осъществява от факултетните координатори. 

Чл.20. (1) ТУ-Варна осигурява възможност на гостуващите студенти и 

докторанти да изучават български език срещу заплащане по време на целия 

им престой като нивото и интензивността на обучението се уточнява с 

гостуващия студент или докторант. Обучението на български език може да 

завърши с полагане на изпит и издаване на съответен документ. 

(4) Академичната справка на гостуващия студент и докторант се издава на 

съответния език по единен образец, съгласно изискванията на програма 

Еразмус в 3 екземпляра. Два от тях се дават на гостуващия студент и 

докторанти, а третият се съхранява в канцеларията на факултета, провел 

обучението. 

 

 

V. Заключителни разпоредби 

1. Признаването на периоди на обучение и извършването на научно-

изследователска работа в чуждестранен университет-партньор  се  

осъществява в съответствие с действащите в Университета Правила за 

организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на 

образователни кредити и периоди на обучение. 

2. Случаите, неуредени с тези Правила се решават от Ректора на ТУ-Варна. 

3. Правилата влизат в сила от деня на тяхното приемане от АС на ТУ-Варна. 

Контролът  по  спазване  на  правилата  се  осъществява  от  

Директора на Дирекция „Международна дейност и чуждестранни 

студенти“. 

 


