
 

 

Кандидатствайте за мобилност в чужбина по 

програма Еразъм+ 

 

Ако искате да  осъществите студентска мобилност с цел обучение или практика през 

академичната 2018/2019 година, кандидатствайте сега!   

Право на кандидатстване имат всички студенти  на МВБУ ОКС „Бакалавър“, ОКС 

„Магистър“ в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, успешно завършили 

първите два семестъра на обучението си. Обучението в приемащата институция е само 

в редовна форма.  

За предстоящата академична 2018/2019 година има останали само 4 (четири) бройки за 

студентска мобилност с цел обучение и 1 (една) бройка за мобилност с цел практика! 

Вие имате възможност да кандидатствате за мобилност с цел обучение в следните 

партньорски университета на МВБУ:  

 Холандия – за студенти от специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, ОКС 

„Магистър“ и ОНС „Доктор“ 

Къде: NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda /NHTV/, The Netherlands  

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

https://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/for-exchange-students/introduction.html    

 

 Македония – за студенти от специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 

Къде: University of Tourism and Management, Skopje /UTMS/, Republic of 

Macedonia   

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

https://www.utms.edu.mk/en/university/faculty-of-tourism/programm-tourism  
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 Македония – за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“, 

„Международен бизнес“, „Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“ 

Къде: Integrated business Faculty, Skopje, Republic of Macedonia   

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

http://fbe.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3A2017-11-

28-11-10-36&catid=41%3Aoglasna-tabla&Itemid=178&lang=mk 

 

 Литва – за студенти от специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 

Къде: European Humanities University, Lithuania 

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

http://en.ehu.lt/international/international-mobility/academic-information/ 

 Литва – за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“ и „Международен 

бизнес“, ОКС „Бакалавър“ 

Къде: Siauliai University, Lithuania 

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

www.su.lt/index.php?lang=en 

 

 Кипър - за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“; „Маркетинг“; 

„Счетоводство и контрол“ и „Международен бизнес“ - ОКС „Бакалавър“; 

„Бизнесадминистрация“ - ОКС „Магистър“ и „Администрация и управление“ - 

ОНС „Доктор“ 

Къде: European University of Cyprus /EUC/, Republic of Cyprus  

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

http://www.euc.ac.cy/en/school-of-business-administration/programs-of-study  

 Кипър - за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“, ОКС „Магистър“ 

Къде: Mediterranean Institute of Management, Republic of Cyprus  

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

http://www.kepa.gov.cy/mim/Portal/PortalDocuments.aspx?DocumentId=bc805041-dffa-

4cf1-807b-37e8bfdaf87d 

 

 Португалия – за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“ и 

„Международен бизнес“ - ОКС „Бакалавър“; „Бизнесадминистрация“ - ОКС 

„Магистър“ 

http://fbe.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3A2017-11-28-11-10-36&catid=41%3Aoglasna-tabla&Itemid=178&lang=mk
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Къде: Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

http://www.ipsantarem.pt/en/erasmus-en/ 

 

 Хърватия – за студенти от специалности „Бизнесадминистрация“, „Туризъм“ и 

„Международен бизнес“ - ОКС „Бакалавър“; „Бизнесадминистрация“ и „Туризъм“- 

ОКС „Магистър“ 

Къде: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici/Virovitica 

College, Croatia 

За повече информация относно програмата, курсове, изучавани дисциплини:   

https://vsmti.hr/ 

За повече информация, както и за обновяване на партньорските организации на МВБУ 

можете да следите на следната интернет страница: 

http://ibsedu.bg/bg/page/45-studentska-mobilnost-s-tsel-obuchenie-izhodyashti-studenti 

Изисквания към кандидатите: 

Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм +“, 

ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“ 

и право на индивидуален Еразъм + грант имат студенти, които отговарят на следните 

основни критерии:   

1. Студенти с българско (двойно гражданство). Гражданството се удостоверява с лични 

документи (лична карта или международен паспорт) издадени в Р България.  

2. Всички студенти на МВБУ в процес на обучение в:  

- редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;  

- обучаващи се в образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър, доктор.  

3. Студенти, които са успешно завършили първите два семестъра на обучението си и имат 

среден успех от следването до момента - не по-нисък от "Мн. добър 4.50". За бакалаври се 

взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани  

http://www.ipsantarem.pt/en/erasmus-en/
https://vsmti.hr/


 

 

магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната 

защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и 

всички докторантски минимуми, взети до момента. 

4. Студенти, които много добре владеят английски език или езикът, на който ще се 

осъществи обучението в приемащата държава.  

5. Специалността на селектираните студенти следва да отговаря на областта на знание, за 

която е сключено двустранното споразумение, по която студентът кандидатства.Завършен 

първи курс 

Необходими документи: 

Студентите заявяват своето желание за участие в конкурса като подават към Еразъм+ 

координатора следните документи:   

1. Справка за актуално студентско състояние и общ успех.  

2. Автобиография на български и английски език.   

3. Мотивационно писмо на английски език на тема: ”Защо избирам студентска мобилност 

в посочения университет?”.   

4. Документ за владеене на английски език или друг чужд език, на който следва да се 

проведе обучението в приемащата институция.  

4.1.Езикова подготовка се удостоверява с един от следните документи:  

- копие от диплома за завършена гимназия с изучаване на работния език на мобилността; 

 - свидетелство за положени приравнителни изпити по работния език на мобилността в 

езикова гимназия (или друго училище); 

 - международно признат сертификат за владеене на език. 

4.2. В случай, че студентът не притежава необходимите документи по т.4.1., то същият 

следва да представи справка за общ успех от положени до момента изпити по чужд език в 



 

МВБУ, съответстващ на езика на мобилността. За да бъде класирано лицето следва да има 

среден успех от положените изпити по чужд език до момента - не по-нисък от "Мн. добър 

4.50". 

5. Подаден формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по 

образец.  

6. Разрешение от декана по образец. 

 

7. Декларация за предишно участие в програма “Еразъм +”. 

 

Пълният комплект с документи може да изготвите с помощта на институционалния 

Еразъм+ координатор на МВБУ – гл.ас. д-р Даниела Георгиева на адрес: 

МВБУ – ЦДО София 

ул. „Винсент ван Гог“ 7, 1407 София 

както и електронно на адрес: 

dgeorgieva@ibsedu.bg 

 

Оставаме на разположение при допълнителни въпроси! 

С уважение, 

Даниела Георгиева 
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