
Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение имат всички 
студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които: 

 са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на 
обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга 
призната квалификация за висше образование (до и включително докторска 
степен).  

 към момента на започване на мобилността имат завършени поне два семестъра в 
системата на висшето образование; 

 владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, 
изисквано от приемащата институция. 

 имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването мин. добър 
4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване 
все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с 
който са били записани в съответната степен на висшето образование. За 
докторанти се взема средния успех от приемните изпити.; 

 нямат неположени изпити; 
 
Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел практика имат всички 
студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които: 

 са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение(без оглед на формата на 

обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга 

призната квалификация за висше образование (до и включително докторска 

степен); 

 наскоро завършили студенти; 

 владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, 

изисквано от приемащата институция. 

 имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването мин. добър 

4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване 

все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с 

който са били записани в съответната степен на висшето образование. За 

докторанти се взема средния успех от приемните изпити; 

 нямат неположени изпити;  
 
 
Критериите за оценка на кандидатите за участие в изходяща студентска 
мобилност с цел обучение/практика включват: 
 

– Владеене на езика, на който ще се осъществи обучението/практиката 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);  

– Аргументирана мотивация за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ 
свързана с професионалното изграждане и развитие (от 0 до 4 точки. Коефициент на 
важност на критерия - 3); 

– Брой участия в мобилност по програма „Еразъм+“ (1 –во участие - 4 точки, 
2-ро участие – 2 точки, 3-то и повече участия - 0 точки. Коефициент на важност на 
критерия - 3); 

– Брой участия в избраната институция (1 –во участие - 4 точки, 2-ро участие – 
2 точки, 3-то и повече участия - 0 точки. Коефициент на важност на критерия – 2); 

– Среден успех от обучението (5.50-6.00 – 4 точки,  5.00-5.49- 3 точки, 4.49-4.99 – 
2 точки, 4.00-4.49 – 1 точка. Коефициент на важност на критерия – 2); 

– Осъществяване на мобилност в страна на произход (извън страна на 
произход – 4 точки, в страна на произход – 0 точки. Коефициент на важност на 
критерия – 1); 


