СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Приемаща

Приемаща

държава

институция

Белгия

Ghent University

Великобритания

Loughborough University

Германия

Humboldt Universität zu Berlin

Германия

Dresden University of
Technology

Германия

Dresden University of
Technology

Германия

University of Göttingen

Брой мобилности и
месеци за всеки
студент

Б

М
2x4

2х4
или
1х5

2х3

3х5

2х4

Гърция
Гърция

Democritus University of Thrace
- Komotini
Aristotle University of
Thessaloniki

Естония

Tallinn University

Испания

UNED-Madrid

Испания

Universidad de Valladolid

Италия

Universita degli Studi di Firenze

Полша

University of Bielsko-Biala

Полша

Higher School of Labour Safety
Management

5х5
2x5
2х5
2x5

Д

Краен срок за
кандидатстване
в приемащия
университет
I
II

Специалност

семестър семестър

http://www.ugent.be/en/teaching/admission/e
xchangestudent/application.htm
http://www.lboro.ac.uk/international/exchange
/incoming/erasmus/index.htm#3
или
http://www.international.hu1х5
berlin.de/an_die_huen/studienbewerber/austauschprogramme/er
asmus
http://tudresden.de/internationales/int_stud/ohne_abs
chluss/applic_nondegree/Application
http://tudresden.de/internationales/int_stud/ohne_abs
chluss/applic_nondegree/Application
http://www.uni-goettingen.de/en/48649.html

3x5

http://erasmus.duth.gr/node/34

2х5

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=en&
rm=8&mn=56
http://www.tlu.ee/?LangID=2

3х5
1х5

Интернет страница на приемащия
университет

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,
23888706&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.relint.uva.es/EN/ForeignStudents
Guide.asp
http://www.unifi.it/vp-738-central-llp-erasmusoffice.html
http://eng.ath.bielsko.pl/index.php/erasmusapplication-forms/international-studies
http://www.wszop.edu.pl/studenci/erasmus/in
coming-students,2,2,1053,106,113

15.05.2013;
15.11.2013
14.06.2013;
15.11.2013
15.05.2013;
01.12.2013

чужди езици

15.07.2013;
15.01.2014

славянски
езици и немска
филология
немска
филология

15.07.2013;
15.01.2014
01.06.2013;
01.12.2013
15.07.2013;
01.10.2013
30.06.2013;
30.11.2013
01.06.2013;
01.11.2013

30.06.2013;
31.12.2013
45 дни преди
заминаване
01.06.2013;
01.12.2013
01.07.2013;
20.02.2013

филология
филология

източноевропей
ски езици и
култура
Езици и
филология
лингвистика
руска
филология
Чужди езици
филология
филология
филология
филология

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Приемаща

Приемаща

държава

институция

Полша

Adam Mickiewicz University Poznan

Полша

Higher Vocational State School
in Wloclawek

Румъния

University of Targu Mures

Турция

Ankara University

Турция

Trakya University - Edirne

Турция

Istanbul University (Beyazit)

Турция

Istanbul Aydin University
Eötvös Loránd University,
Будапеща

Унгария
Унгария
Франция

University of Szeged
Université de Caen BasseNormandie – Caen

Брой мобилности и
месеци за всеки
студент

Б

М
3x5

Франция

Université de Paris 4-Sorbonne

Франция

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

2x4

http://www.upm.ro/English/index.htm

31.08.2013;
31.01.2013

1x5

http://erasmus.ankara.edu.tr/index_en.php/
http://dis.trakya.edu.tr/tr/erasmus/incomingstudents.html

1x4
1x4

1x4
1x4

1x5

1x5

3x4
2x4

3x4

3x4
Чехия

Masaryk University – Brno

Специалност

семестър семестър

30.06.2013;
15.01.2013
30.06.2013
;30.11.2013

2x4

1x4

Д

Краен срок за
кандидатстване
в приемащия
университет
I
II

http://erasmus.amu.edu.pl/for-incomingstudents/for-erasmus-students/how-to-apply
http://www.psww.pl/wspolpracamiedzynarodowa/erasmus

2x5
1x5

2x5
3x5

Интернет страница на приемащия
университет

http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/engli
sh/Ogrenci/Gelen/gelenogrenci_takvim.php
http://erasmus.aydin.edu.tr/index.asp?id=6
http://www.elte.hu/en/contact_information
http://www2.uszeged.hu/erasmus/guide2009/flash/index.ht
ml
http://webetu.unicaen.fr/international/etudiera-caen/etudiants-d-echange/
http://www.paris-sorbonne.fr/linternational/venir-etudier-a-parissorbonne/dans-le-cadre-d-erasmus3002/notice-d-information-2011-2012/
http://echanges.univparis8.fr/move/moveonline/incoming/procedur
e.php
http://ois.muni.cz/en/left-incomingmobility/incoming-student/incoming-studentexchange/erasmus-inc/85-incomingmobility/student/446-deadlines

10.08.2013;
10.12.2013
15.06.2013;
15.11.2013
30.06.2013
10.05.2013;
10.11.2013
30.06.2013;
31.10.2013
01.06.2013;
01.10.2013
03.06.2013;
15.11.2013

славянски
езици
Полска
филолог.
Немска
филолог.
филология
филология
Турски ез. и
балкански
езици
филология
Филология
филология
източноевропей
ски езици/ руска
филология
филология
източноевропей
ски езици

30.06.2013;
31.12.2013

филология

15.07.2013;
15.11.2013

славянска
филология

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Приемаща

Приемаща

държава

институция

Чехия

University of Ostrava

Чехия

University of Pardubice

Чехия

Charles University in Prague

Брой мобилности и
месеци за всеки
студент

Б

М

3x5

Интернет страница на приемащия
университет

Д

2x4

Специалност

семестър семестър

http://www.osu.eu/index.php?id=2674

3x5

Краен срок за
кандидатстване
в приемащия
университет
I
II

http://www.upce.cz/en/studium/erasmusincoming/application-procedure.html
http://www.cuni.cz/UK-2043.html

31.05.2013;
31.10.2013
30.06.2013;
30.11.2013
30.06.2013;
31.10.2013

славянска
филология
славянска
филология
славянска
филология

Легенда: Б – баклавър; М – магистър; Д – докторант

I. Условия за участие
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма;
ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те
могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана
такава позиция (М или Д).

не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която
са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността. Студентите,
участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие
семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).

да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.0, който се изчислява въз основа на приложената
Академична справка. Студенти - бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит нямат право на участие в
Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно
изпит, се отчита като Слаб 2;

за магистрите, обучаващи се в първи семестър за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за
докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на
докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в
конференции и други научни форуми;

да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;

чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:
- са граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“
- имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни
студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят
мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

II. Документи за кандидатстване
1. Молба за учебен престой по образец (http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1)
2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение
3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.
Документи се подават до 13 май 2013 г. в Деканата на факултета.

III. Селекция и класиране
Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал,
който се образува от:
1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.0).
2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална
оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:
- са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.
- притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.
В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита
по чужд език.
Дата за провеждане на интервюто: 14 май 2013 г. от 15:30 часа в Деканата на факултета

