Кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване между програмни
държави по програма „Еразъм+“ за зимния и летния семестър на академичната
2015/2016 г.

В рамките на дейност „Образователна мобилност на студенти и персонал в
сферата на висшето образование“ по програма „Еразъм+” между програмни държави1
през учебната 2015/2016 г., ВСУ разполага с финансиране за 17 преподавателски
мобилности с цел преподаване.
Преподавателската мобилност с цел преподаване предоставя възможности на
преподавателите от ВСУ да гостуват в университети, с които ВСУ има сключени
междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“, за изнасяне на кратки
лекционни курсове.
Преподавателите имат право да реализират едно участие в мобилност по
програма „Еразъм+“ в рамките на всяка академична година.
В мобилност с цел преподаване през съответната учебна година нямат право да
участват членовете на университетската селекционна комисия.
Отдел „Международна дейности и проекти“ препоръчва преди подаването на
формуляра за кандидатстване да осъществите контакт с международния отдел на
приемащия университет и да се уверите, че има възможността да Ви приеме във
Вашата сфера на преподаване. Запитването до университетите може да бъде изготвено
със съдействието на координатора по програма „Еразъм+“ от отдел „Международна
дейност и проекти“.по програма „Еразъм+“ от отдел „Международна дейност и
проекти“.
Кандидатстване
Всеки преподавател на ВСУ, който желае да участва в преподавателска
мобилност с цел преподаване трябва да попълни Формуляр за кандидатстване, , който
може да изтеглите ТУК.
 Формулярът се подава на хартия и в електронен вид (може и по електронна поща
– erasmus@vfu.bg);

1

Програмни държави - 28 държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Бивша
югославска република Македония и Турция;

 Подадените на хартия формуляри се приемат и подписват от координатора по
програма „Еразъм+“.

Условия за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване:
 Право на участие имат всички преподаватели на ВСУ без оглед на тяхната
длъжност (щатна или нещатна) и тяхното научно звание/ степен.
Критерии за селекция
 Владеене на езика, на който ще се осъществи преподаването в приемащата
институция (Езиково ниво: C1 и C2- 4 точки, B2-3 точки, B1-2 точки, A2-1
точка, A1-0 точки. Коефициент на важност на критерия - 3);
 Областта на преподаване във ВСУ съвпада с областта на преподаване в
приемащата институция (напълно – 4 точки, в голяма степен – 3 точки, в помалка степен - 2 точки, в малка степен -1 точка, не съвпада – 0 точки.
Коефициент на важност на критерия - 3);
 Аргументирана добавена стойност от мобилността:
o Мобилността ще доведе до разработването на нови учебни материали и
съвместни програми (напълно – 4 точки, в голяма степен – 3 точки, в помалка степен - 2 точки, в малка степен -1 точка, няма да бъде използвана
– 0 точки. Коефициент на важност на критерия - 2)
o В резултат на мобилността кандидатът се ангажират да разработи
дисциплини на чужд език и заявява готовност да обучава чуждестранни
студенти (да – 4 точки, не – 0 точки. Коефициент на важност на критерия
- 2);
o Мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките
между катедрите и факултетите на институциите партньори, както и за
подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество (напълно – 4 точки, в
голяма степен – 3 точки, в по-малка степен - 2 точки, в малка степен -1
точка, няма да бъде използвана – 0 точки. Коефициент на важност на
критерия - 2);
o Друго (от 0 до 4 точки. Коефициент на важност на критерия - 1);
– Брой участия в мобилност по програмата (1 участие - 4 точки, 2 участия – 2
точки, 3 и повече участия - 0 точки. Коефициент на важност на критерия - 3);

– Брой участия в една и съща институция (1 участие - 4 точки, 2 участия – 2 точки,
3 и повече участия - 0 точки. Коефициент на важност на критерия - 2);
Продължителност на мобилността
Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри
на съответните приемащи университети.
Продължителността на преподавателската мобилност с цел преподаване е от 2
дни до 2 месеца (без дните за път), в които се изнасят лекции с продължителност от
минимум 8 часа за седмица (или за по-кратък период). За настоящата академична
година ВСУ може да финансира максимална продължителност на преподавателската
мобилност до 7 дни (включително дните за път).
Финансиране
Финансова помощ (грант) за участие в мобилност на персонала се разделя на
индивидуална подкрепа и транспортни разходи. Размерът на индивидуалната подкрепа
се изчислява, като се умножи броят на дните на участник по единична ставка,
приложима на ден за съответната приемащата държава. Транспортните разходи се
изчисляват като се умножи броя на участващите преподаватели/служители на
категория разстояние

по съответната

единична

ставка за категория разстояние.

Разстоянието се изчисляват на базата на GPS система на европейската комисия:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
При възможност и преценка, ВСУ може да поеме разликата от отпуснатия грант
до пълния размер на разходите за задграничната командировка.
ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА
Приемаща страна

Мобилност на персонала
Сума на ден в евро

Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания

160

Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия, 140
Кипър,

Люксембург,

Румъния,

Унгария,

Финландия,

Австрия,

Исландия,

Полша,

Лихтенщайн,

Норвегия, Турция
Германия,

Испания,

Латвия,

Малта,

Португалия, 120

Словакия, бивша Югославска Република Македония
Естония, Хърватска, Литва, Словения

100

КАТЕГОРИЯ РАЗСТОЯНИЕ
Пътни разстояния

Сума

Между 100 и 499 КМ

180 евро на участник

Между 500 и 1999 КМ

275 евро на участник

Между 200 и 2999 КМ

360 евро на участник

Между 3000 и 3999 КМ

530 евро на участник

Между 4000 и 7999 КМ

820 евро на участник

8000 КМ или повече

1110 евро на участник

Организиране и отчитане на мобилността
ВСУ уведомява по служебен път приемащите университети за избраните
преподаватели от ВСУ и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени
в рамките на тяхната Еразъм мобилност. Конкретният период и график за
реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в
личен контакт на преподавателите от ВСУ с определени контактни лица от приемащите
университети.
Одобрените за участие кандидати подписват с ВСУ, както

и договор за

мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“, така и споразумение за
мобилност на персонала с цел обучение (подписва се от кандидата, ВСУ и приемащата
институция). Договорът за мобилност на персонала с цел обучение е задължително
условие за получаването на Еразъм грант.
След приключването на мобилността, преподавателят трябва да получи
декларация, подписана от приемащата организация, посочваща името на участника,
целта на дейността извън страната, както и нейната начална и крайна дата.
Един ден след приключване периода на мобилност, всеки участник в програма
Еразъм+ получава автоматичен имейл на електронната си поща, която е посочил в
Програмата си за обучение, съдържащ линк с въпросник, който трябва да бъде
попълнен и изпратен онлайн до 30 дни след приключването на мобилността.
Краен срок за кандидатстване



за I и II семестър на академичната 2015/2016 г. до 30 септември 2015 г.

Възможностите за мобилност на персонала с цел преподаване може да изтеглите ТУК.

