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През 2012 година честваме 25 години от стартирането 
на най-успешната програма за международна мобилност 
в Европа, секторна програма „Еразъм”.

България се присъединява към програмата през 1999 г. За 
изминалите години екипът на Центъра за развитие на 
човешките ресурси, който администрира програмата на 
национално ниво, осигури възможност за образователна 
мобилност на над 11 000 български студенти. Програма-
та допринесе и за развитието на методите за препода-
ване, както и обогатяване на учебното съдържание чрез 
подкрепа на преподавателска мобилност и финансиране 
на проекти за международни интензивни програми. 

Повече от 3000 чуждестранни студенти избират бъл-
гарски университет за своя Еразъм период. По същото 
време преподавателска мобилност реализират повече 
от 4500 български преподаватели, а приблизително 3000 
техни колеги от партньорски висши училища се включ-
ват в Еразъм мобилност в България.

Екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси 
ще продължава да работи за качественото управление 
на програмата в България. 

Митко Шалев 
Директор, 

Център за развитие
на човешките ресурси
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1. Белгия BE 

2. Дания DK

3. Германия DE

4. Гърция GR

5. Испания ES

6. Франция FR

7. Ирландия IE

8. Италия IT

9. Люксембург LU

10. Холандия NL

11. Австрия AT

12. Португалия PT

13. Финландия FI

14. Швеция SE

15. Великобритания UK

16. Исландия IS

17. Лихтенщайн LI

18. Норвегия NO

19. България BG

20. Чехия CZ

21. Естония EE

22. Кипър CY

23. Латвия LV

24. Литва LT

25. Унгария HU

26. Полша PL

27. Румъния RO

28. Словения SI

29. Малта MT

30. Хърватска HR

31.  Швейцария СН

32. Турция TR

33. Словакия SI

Списък със съкращения 

ЦРЧР – Център за развитие на човешките ресурси

МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

Абревиатури на страните участващи 
в секторна програма „Еразъм”
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Съществуват хора,  
които живеят в свят на мечти,

 съществуват хора, които
 живеят в свят на реалности,

 съществуват и такива,
 които превръщат хората

 от първите две групи
 едни в други.

   Еразъм Ротердамски
(1466-1536) 

Въведение

До момента 3 милиона студенти и преподаватели са участ-

вали във възможностите за мобилност, предлагани от се-

кторна програма „Еразъм“. През 2012 година се навършват 

25 години от стартирането на програмата в Европа, която 

се утвърждава като основен инструмент за изпълнение на 

образователните приоритети на Европейската комисия и 

Европейската стратегия за борба с кризата и безработица-

та сред младите хора. 

Програмата обхваща всички държави членки на Европейския 

съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Швей-

цария и Хърватска и нейното осъществяване е част от Бо-

лонския процес за подобряване качеството на висшето обра-

зование и изграждането на единно европейско пространство 

на висшето образование. 

Програмата се управлява и финансира дейности на две нива – 

централизирано, което се осъществява от Европейската ко-

мисия и децентрализирано, което се изпълнява от Национални 

агенции по страни. 
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В България Програмата стартира през 1999 г., поставяйки на-

чалото на процес на отваряне на българските висши училища 

към възможностите за европейска мобилност на студенти и 

преподаватели, за създаване на общи европейски учебни про-

грами и мрежи. 

Настоящата публикация се фокусира върху преглед на изпъл-

нението на дейностите, които са финансирани от Национал-

ната агенция в България, Центъра за развитие на човешките 

ресурси, в периода 1999-2011 г. Това са: мобилност на студен-

ти с цел обучение и практика; мобилност на преподаватели с 

цел преподаване и обучение; мобилност на непреподавателски 

състав с цел обучение; интензивни програми. 

Основните информационни източници, които са използвани 

при изготвяне на настоящия анализ са годишни отчети на 

Националната агенция, официални справки на Европейската 

комисия и интервюта с експерти от Националната агенция, 

отговорни за администрирането на програмата в България.

Публикуваните данни представляват полезен ориентир в по-

стиженията на програмата за посочения период и е предназ-

начено както за представители на академичната общност, 

така и за широката общественост.
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През първата академична година 

от стартиране на секторна про-

грама „Еразъм” 10 български висши 

образователни институции получа-

ват финансиране за изпълнение на 

схеми за мобилност на студенти 

в сътрудничество с 42 европейски 

университета.   

През разглеждания пилотен период 

за България не се отчитат обмени 

на академичен персонал с цел пре-

подаване. 

Студентска мобилност

Общият брой участващи студенти за академична година 

1999/2000 е 134, а общият брой предоставени средства въз-

лиза на 358 686 евро. Най-предпочитани дестинации за мобил-

ност са: Германия, Гърция, Франция, Белгия, Великобритания и 

Португалия.  

Българските студенти демонстрират предпочитание към 3 

области на знанието – Инженерни науки, Стопански науки и 

Право. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 539 месеца. 
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Студентска мобилност от България по държави
(1999 – 2000)

* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 5 мобилности

185 
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47

26

16

Най-предпочитани области на знание сред студентите 
за 1999/2000 
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2000/2001
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През втората академична година 

от стартирането на програмата в 

България, българските висши обра-

зователни институции, паралелно с 

мобилност на студенти, започват 

да осъществяват и обмен на ака-

демичен персонал. Интересът към 

програмата се засилва и броят на 

участващите институции нара-

ства на 26. Същата тенденция се 

наблюдава и при броят на европей-

ските партньорства, който се уве-

личава на 172.   

Студентска мобилност

Общият брой участващи студенти за академична година 

2000/2001 е 398, а общият брой предоставени средства въз-

лиза на 947 430 евро. Най-предпочитани дестинации за мобил-

ност сред българските студенти са: Германия, Франция, Гър-

ция, Белгия, Великобритания, Португалия, Италия и Холандия.  

Българските студенти демонстрират предпочитание към 3 

области на знанието – Инженерни науки, Стопански науки и 

Бизнес науки и мениджмънт. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 1 750 месеца.



Студентска мобилност от България по държави
(2000 - 2001)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 15 мобилности

325 
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Преподавателска мобилност

Общият брой участващи преподаватели за академичната 

2000/2001 година е 142, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 90 535 евро. Най-предпочитани дестинации за 

мобилност сред българския академичен състав са: Германия, 

Франция, Гърция, Великобритания, Италия и Белгия. 

Българските преподаватели демонстрират предпочитание 

основно към Инженерни науки, Математика и Информатика и 

Природни науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената преподавателска мобилност е 1 483 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2000 – 2001)

* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 5 мобилности

385 
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28

25 19

94

53

35

Най-предпочитани 

области на знание 

сред преподавателите 

за 2000/2001

Най-предпочитани 

области на знание 

сред студентите  

за 2000/2001



2001/2002

405 



През академичната 2001/2002 го-

дина общо 25 български висши об-

разователни институции получа-

ват финансиране за изпълнение на 

схеми за мобилност по секторна 

програма „Еразъм”. 

 

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти за академична 

година 2001/2002 е 605, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 1 381 086 евро. Най-предпочитани дестинации 

за мобилност сред българските студенти са: Германия, Фран-

ция, Гърция, Великобритания, Белгия, Италия и Испания.  

Българските студенти демонстрират предпочитание към 3 

области на знанието – Инженерни науки, Математика и Ин-

форматика и Стопански науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 2 759  месеца.
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Студентска мобилност от България по държави 
(2001 – 2002)

* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 24 мобилности

485 



Преподавателска мобилност

Общият брой участващи преподаватели за академичната 

2001/2002 година е 200, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 132 471 евро. Най-предпочитани дестинации 

за мобилност сред българския академичен състав са: Герма-

ния, Франция, Великобритания, Гърция, Италия и Белгия. 

Българските преподаватели демонстрират предпочитание 

основно към Инженерни науки, Математика, Информатика, и 

Филологически науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената преподавателска мобилност е 2 225 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2001 – 2002)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 11 мобилности

532
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Най-предпочитани 

области на знание 

сред преподавателите 

за 2001/2002

Най-предпочитани 

области на знание 

сред студентите  

за 2001/2002

45

39 23

111

79

60



 2002/2003

609 



Броят на българските висши об-

разователни институции, извърш-

ващи обмен по линия на секторна 

програма „Еразъм” през 2002/2003 

академична година е 28.  

 

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти е 612, а общият 

брой предоставени средства възлиза на 1 366 512 евро. Най-

предпочитани дестинации за мобилност сред българските 

студенти са: Германия, Франция, Гърция, Италия, Великобри-

тания, Португалия, Белгия, Австрия, Испания и Холандия.

Българските студенти демонстрират предпочитание към 4 

области на знанието – Инженерни науки, Математика и Ин-

форматика,  Стопански науки и Социални науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 2 996 месеца.

22
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Студентска мобилност от България по държави 
(2002 – 2003)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 16 мобилности

774



Преподавателска мобилност

Броят участващи преподаватели за академичната 2002/2003  

година е 228, а общият брой предоставени средства възлиза 

на 148 390 евро. Най-предпочитани дестинации за мобилност 

сред българския академичен състав са: Германия, Гърция, Вели-

кобритания, Франция, Белгия, Италия, Португалия и Австрия. 

Българските преподаватели демонстрират предпочитание 

най-вече към Инженерни науки, Математика и Информатика, 

Филологически науки и Стопанските науки.

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената преподавателска мобилност е 1 890 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2002 – 2003)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 6 мобилности

912 
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Най-предпочитани 

области на знание 

сред преподавателите 

за 2002/2003

Най-предпочитани 

области на знание 

сред студентите  

за 2002/2003
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49
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 2003/2004
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Пет години след стартирането 

на секторна програма „Еразъм” в 

България броят на участващите 

български висши образователни 

институции нараства на 30.   

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти за 2003/2004 

академична година е 751, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 1 512 501 евро. Най-предпочитани дестина-

ции за мобилност сред българските студенти са: Германия, 

Франция, Гърция, Великобритания, Австрия, Италия, Белгия, 

Испания и Холандия.

Българските студенти демонстрират предпочитание към 5 

области на знанието - Инженерни науки, Бизнес науки и ме-

ниджмънт, Математика и Информатика,  Филологически науки  

и Медицински науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 3 616 месеца.
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Студентска мобилност от България по държави 
(2003 – 2004)

BE: 45(6%)

UK: 44(6%)

PT: 34(5%)

AT: 52(8%)

NL: 12(2%)IT: 39(7%)

GR: 62(9%)

ES: 43(6%)

FR: 136(19%)

DE: 227(32%)

* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 12 мобилности

1398



Преподавателска мобилност

Участващите преподаватели през 2003/2004 академична годи-

на са общо 312, а общата сума предоставени средства въз-

лиза на 170 976 евро. Най-предпочитани дестинации за мобил-

ност са: Германия, Франция, Великобритания, Гърция, Белгия, 

Италия, Португалия и Испания. 

Българските преподаватели демонстрират предпочитание 

към Математика и Информатика, Инженерни науки, Филоло-

гически науки, Стопански науки и Бизнес науки и мениджмънт.

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената преподавателска мобилност е 2 456 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2003 – 2004)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 12 мобилности

16 6 1
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2004/2005

1 749 



През академичната 2004/2005 го-

дина общо 34 български висши 

образователни институции са по-

лучили финансиране за участие по 

секторна програма „Еразъм”.    

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти за 2004/2005 

академична година е 779, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 1 602 653 евро. Най-предпочитани дестинации 

за мобилност сред българските студенти са: Германия, Фран-

ция, Белгия, Испания, Италия, Гърция, Австрия, Великобрита-

ния и Португалия. 

Българските студенти демонстрират предпочитание към 5 

области на знанието - Инженерни науки, Бизнес науки и ме-

ниджмънт, Математика и Информатика,  Филологически науки  

и Социални науки. 

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 3 772 месеца.
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Студентска мобилност от България по държави 
(2004 – 2005)
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Преподавателска мобилност

Участващите преподаватели през академичната 2004/2005 

година са общо 312, а общата сума предоставени средства 

възлиза на 170 976 евро. Най-предпочитани дестинации за мо-

билност са: Германия, Франция, Великобритания, Гърция, Бел-

гия, Италия, Португалия и Испания. 

Българските преподаватели демонстрират предпочитание 

към Математика и Информатика, Инженерни науки, Филоло-

гически науки, Стопански науки и Бизнес науки и мениджмънт.

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената преподавателска мобилност е 2 456 дни. 

36



Преподавателска мобилност по държави 
(2004 – 2005)
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Най-предпочитани 

области на знание 

сред преподавателите 

за 2004/2005

Най-предпочитани 

области на знание 

сред студентите  

за 2004/2005
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39

73



2005/2006

2500 



През академичната 2005/2006 го-

дина положителната тенденция 

към широко участие на български-

те висши училища се запазва и 34 

институции получават финанси-

ране за изпълнение на мобилности 

по секторна програма „Еразъм”.   

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти за 2005/2006 

академична година е 882, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 1 810 175 евро. Най-предпочитани дестинации 

за мобилност сред българските студенти са: Германия, Фран-

ция, Белгия, Испания, Гърция, Италия, Португалия, Великобри-

тания, Австрия и Финландия. 

Българските студенти се ориентират в своя избор на мобил-

ности към 5 основни области на знанието - Инженерни науки, 

Бизнес науки и мениджмънт,  Филологически науки,  Социални 

науки, Математика и Информатика.

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 4 051 месеца. 
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Студентска мобилност от България по държави 
(2005 – 2006)
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Преподавателска мобилност

Участващите преподаватели през 2005/2006 академична го-

дина са общо 414, а общата сума предоставени средства 

възлиза на 198 067 евро. Най-предпочитани дестинации за мо-

билност сред българските преподаватели са: Германия, Фран-

ция, Великобритания, Белгия, Гърция, Италия, Испания, Полша, 

Холандия и Чехия. 

Българските преподаватели изразяват интерес към Инженер-

ни науки, Филологически науки, Математика и Информатика и 

Бизнес науки и мениджмънт. 

За периода общата продължителност на осъществената пре-

подавателска мобилност е 2 672 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2005 – 2006)
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Най-предпочитани 

области на знание 

сред преподавателите 

за 2005/2006

Най-предпочитани 

области на знание 

сред студентите  

за 2005/2006
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2006/2007

3279



Академичната 2006/2007 е по-

следната година, която се изпъл-

нява в рамките на програмен пе-

риод 2000-2007 година.  

 

Студентска мобилност

Общият брой участващи български студенти за 2006/2007 

академична година е 938, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 2 131 550 евро. Най-предпочитани дестинации 

за мобилност сред българските студенти са: Германия, Фран-

ция, Испания, Белгия, Италия, Великобритания и Холандия. 

Българските студенти са ориентирани основно към 5 обла-

сти на знанието - Филологически науки, Бизнес науки и ме-

ниджмънт, Инженерни науки, Социални науки, Математика и 

Информатика.

За разглеждания период общата продължителност на осъ-

ществената мобилност е 4 565 месеца.
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Студентска мобилност от България по държави 
(2006 – 2007)
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Преподавателска мобилност

Участващите преподаватели през академичната 2006/2007 

година са общо 428, а общата сума предоставени средства 

възлиза на 204 986 евро. Най-предпочитани дестинации за мо-

билност сред българските преподаватели са: Германия, Фран-

ция, Испания, Белгия, Гърция, Италия, Великобритания и Чехия.

Българските преподаватели изявяват интерес основно към 

Инженерни науки, Филологически науки, Математика и Инфор-

матика и Медицински науки.

За периода общата продължителност на осъществената пре-

подавателска мобилност е 2 788 дни. 
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Преподавателска мобилност по държави 
(2006 – 2007)
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1999-2007 

За изминалите 7 академични години броят на участващите 

висши училища нараства приблизително 4 пъти – от 10 на 

38.  За периода 2000-2007 са реализирани 5 099 мобилности 

на български студенти и 2 072 мобилности на български пре-

подаватели.  
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2007/2008
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През разглеждания период програма „Еразъм” стар-

тира като    секторна програма на Програма „Учене 

през целия живот” (2007-2013), като се въвеждат 

редица  нови дейности за администриране на нацио-

нално ниво: мобилност на студенти с цел практика; 

мобилност на преподавателски и непреподавател-

ски състав с цел обучение и интензивни програми.

През академичната 2007/2008 година общо 39 бъл-

гарски висши образователни институции участват 

по дейностите на секторна програма „Еразъм”.

    

Студентска мобилност

През академичната 2007/2008 година общият брой мобилност на 

студенти с цел обучение и практика е 1 140, а продължителността 

по двете дейности (с цел обучение и практика) е 5 393 месеца.

Българските студенти са ориентирани в избора на мобилност 

главно към дестинации като Германия, Франция, Испания, Белгия, 

Италия, Чехия, Полша и Великобритания.

- с цел обучение 

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение за акаде-

мичната 2007/2008 е 1 078, а общият брой предоставени сред-

ства възлиза на 2 956 959 евро. За разглеждания период продъл-

жителността на осъществената мобилност по тази дейност е 

5 169  месеца. 

Най-предпочитаните области на знание за мобилност с цел обуче-

ние са Бизнес науки и мениджмънт (171 мобилности), Филологиче-

ски науки (164 мобилности) и Инженерни науки (139 мобилности). 
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Студентска мобилност с цел обучение и практика
(2007 – 2008)

- с цел практика

Броят мобилности на студенти с цел практика за периода е 62, а 

общият брой предоставени средства по тази дейност възлиза на 

196 510 евро. Продължителността на осъществената мобилност 

е 224 месеца. 

Най-предпочитаните области на знание за мобилност с цел прак-

тика са Хотелиерство и ресторантьорство (16 мобилности), Ин-

формационен и комуникационен сектор (11 мобилности) и Профе-

сионални, научни и технически дейности (11 мобилности). 

PL
59CZ

58

UK
54

IT
74

FR
115 ES

90

DE
221

BE
81

* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 54 мобилности

472 1



Мобилност на преподавателски и неакадемичен състав 

Най-предпочитани дестинации за мобилност за академичната 2007/2008 са Гер-

мания, Франция, Италия, Великобритания, Белгия, Гърция, Турция, Чехия и Пор-

тугалия. 

- с цел преподаване

Общият брой мобилности на преподаватели с цел преподаване за академичната 

2007/2008 година е 523, а общият брой предоставени средства за периода е 338 

440 евро. Продължителността на осъществената мобилност по конкретната 

дейност е 3 355 дни. 

Областите на знание, към които преподавателският състав проявява предпо-

читание са Филологически науки (94 мобилности), Инженерни науки (94 мобил-

ности) и Математика и Информатика (77 мобилности).  

- с цел обучение 

Броят мобилности с цел обучение на преподавателски и непреподавателски със-

тав за периода е 78. Усвоените средства възлизат на 52 800 евро. Продължи-

телността на осъществената мобилност е 554 дни.
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Мобилност на преподавателски и неакадемичен състав  
по държави (2007 – 2008)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 23 мобилности
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Интензивни програми 

По тази дейност участие взимат три български висши образователни инсти-

туции. Това са:

• Бургаски свободен университет;

• Нов български университет;

• Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Областите, по които са развити програмите са: Социални науки, Комуникацион-

ни  и информационни науки. Усвоените средства от трите участващи по тази 

дейност български висши образователни институции възлизат на 61 431 евро. 
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2008/2009

5099 



Втората година след стартиране на новия програ-

мен период броят на българските висши образова-

телни институции, които участват по дейности за 

мобилност нараства на 41.   

Студентска мобилност

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение и практика за 2008/2009 

академична година е 1 420, а продължителността по двете дейности е 6 829 

месеца.

Българските студенти изявяват интерес към дестинации за мобилност като: 

Германия, Франция, Испания, Италия, Полша, Белгия, Великобритания и Чехия.

- с цел обучение

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение по време на разглеждания 

период е 1 283. Средствата по тази дейност възлизат на 3 609 960 евро. Обща-

та продължителност на осъществената мобилност е 6 327 месеца. 

Най-предпочитани сред българските студенти области на знание са: Социални 

науки, Бизнес и Право (442 мобилности), Хуманитарни науки и изкуства (356 мо-

билности) и Инженерни науки, Производство и Строителство (180 мобилности). 

- с цел практика

Броят мобилности на студенти с цел практика за периода е 137, а предоставе-

ните средства възлизат на 312 551 евро. Продължителността на осъществена-

та мобилност е 502 месеца. 

Студентите изявяват предпочитание към Професионални, научни и технически 

дейности (43 мобилности), Хотелиерство и ресторантьорство (22 мобилности) 

и Административни дейности (14 мобилности). 
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Студентска мобилност с цел обучение и практика
(2008 – 2009)
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Мобилност на преподавателски 
и неакадемичен състав

Най-предпочитаните приемащи държави за мобилност сред бъл-

гарските преподаватели и неакадемичен състав са Германия, 

Франция, Великобритания, Полша, Италия, Турция, Белгия, Австрия 

и Гърция. 

- с цел преподаване

Общо 582 е броят на осъществените мобилности през конкрет-

ната академична година, а предоставените средства възлизат 

на 355 487 евро. Общата продължителност на осъществената 

мобилност е 3 728 дни. 

Българският преподавателски състав участва в мобилност в 

следните сектори: Хуманитарни науки и Изкуства (141 мобил-

ности), Социални науки, Бизнес и Право (120 мобилности) и Наука, 

Математика и Информатика (114 мобилности). 

- с цел обучение

По линия на тази схема са реализирани общо 57 мобилности. Пре-

доставените средства за периода са 34 264 евро, а мобилността 

се е извършила в рамките на 406 дни. 
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Мобилност на преподавателски и неакадемичен състав  
по държави (2008 – 2009)
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Интензивни програми 

През втората година от съществуването на интензивните про-

грами като децентрализирана дейност в България участие взи-

мат четири български университета: 

• Нов български университет;

• Университет за национално и световно стопанство;

• Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

• Висше Училище Международен Колеж.  

Темите, застъпени от интензивните програми, са от областите 

Социални науки, Бизнес и Право, както и в сферата на Услугите. 

Средствата, предоставени по дейността, възлизат на 125 330 

евро.  
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2009/2010
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През академичната 2009/2010 година тенденция-

та към нарастване на броя участващи български 

висши образователни институции в секторна про-

грама „Еразъм” се запазва и техният брой се уве-

личава на 45.    

Студентска мобилност

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение и практика 

за академичната 2009/2010 година е 1 687, а продължителността 

по двете дейности е 8 275 месеца.

Българските студенти се ориентират в своя избор на мобил-

ности към Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, 

Полша, Белгия, Холандия, Австрия, Чехия, Португалия и Гърция. 

- с цел обучение

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение през ака-

демичната 2009/2010 е 1 451. Средствата възлизат на 4 014 341 

евро. За периода общата продължителност на осъществената 

мобилност е 7 303 месеца. 

Най-предпочитани сред българските студенти области на знание 

са Социални науки, Бизнес и Право (549 мобилности), Хуманитарни 

науки и изкуства (399 мобилности), Инженерни науки, Производ-

ство, и Строителство (198 мобилности). 

- с цел практика

Броят мобилности на студенти с цел практика за периода е 236, а 

предоставените средства възлизат на 463 612 евро. Продължител-

ността на осъществената мобилност е 972 месеца.   

Студентите по дейност мобилност с цел практика насочват своя 

интерес главно към Професионални, научни и технически дейности 

(58 мобилности), Селско стопанство, горско стопанство и рибар-

ство (41 мобилности) и Административни дейности (22 мобилности). 

64



65

Студентска мобилност с цел обучение и практика 
(2009 – 2010)
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7438 



Мобилност на преподавателски 
и неакадемичен състав

Българските преподаватели и неакадемичен състав се ориен-

тират в своя избор на приемащи държави основно към Германия, 

Франция, Турция, Полша, Италия, Великобритания, Гърция, Чехия, 

Белгия и Португалия.

- с цел преподаване

По тази дейност общо 646 мобилности са извършени през акаде-

мична 2009/2010 година, а предоставените средства възлизат на 

386 147 евро. За периода общата продължителност на осъщест-

вената мобилност е 4 219 дни. 

Българските преподаватели извършват мобилност в следните 

сектори: Хуманитарни науки и Изкуства (142 мобилности), Инже-

нерни науки, Производство и Строителство (141 мобилности) и 

Социални науки, Бизнес и Право (126 мобилности).

- с цел обучение

Общо 117 мобилности са осъществени за периода. Отпуснатите 

средства възлизат на 69 169 евро, а продължителността на мо-

билностите е 758 дни. 
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Мобилност на преподавателски и неакадемичен състав 
по държави (2009 – 2010)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 34 мобилности
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Интензивни програми 

През академичната 2009/2010 година участие взимат четири бъл-

гарски университета: 

• Нов български университет;

• Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов;

• Технически университет – Габрово;

• Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Областите, които се акцентират в изпълнението на интензивни-

те програми са: Хуманитарни науки и Изкуства, Социални науки, 

Бизнес и Право, Услуги и Наука, Математика и Информатика. Сред-

ствата предоставени по дейността възлизат на 172 587 евро.  
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2010/2011

7885 



През академичната 2010/2011 година тенденцията 

към нарастване на броя участващи български висши 

образователни институции в програма „Еразъм” се 

запазва и техният брой се увеличава на 45.    

Студентска мобилност

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение и практика 

за академичната 2010/2011 е 1 837, а продължителността по две-

те дейности е 8 815 месеца.

Най-популярни от приемащите държави сред българските студен-

ти за мобилност са Германия, Франция, Испания, Италия, Велико-

британия, Полша, Белгия, Чехия, Австрия, Португалия и Холандия.

- с цел обучение 

Общият брой мобилности на студенти с цел обучение за разглеж-

дания период е 1 549, а общият брой предоставени средства въз-

лиза на 4 311 763 евро. Продължителността на осъществената 

мобилност се извършва в рамките на 7 678  месеца. 

Най-предпочитаните области на знание за мобилност с цел обу-

чение са Социални науки, Бизнес и Право (601 мобилности), Хума-

нитарни науки и изкуства (414 мобилности) и Инженерни науки, 

Производство и Строителство (209 мобилности). 

- с цел практика

Броят мобилности на студенти с цел практика за периода е 288, 

а общият брой средства по тази дейност възлиза на 603 284 евро. 

Продължителността на осъществената мобилност е 1 137 месеца. 

Най-предпочитаните области на знание за мобилност с цел прак-

тика са Селско стопанство, горско стопанство и рибарство (51 

мобилности), Професионални, научни и технически дейности (47 

мобилности) и Транспортиране и складиране (46 мобилности). 
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Студентска мобилност с цел обучение и практика 
(2010 – 2011)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 72 мобилности
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Мобилност на преподавателски 
и неакадемичен състав

Най-предпочитаните приемащи държави за мобилност сред бъл-

гарските преподаватели и неакадемичен състав са Германия, 

Франция, Испания, Чехия, Великобритания, Италия,  Гърция и Бел-

гия. 

- с цел преподаване

Общо 712 мобилности са извършени през конкретната академична 

година, а предоставените средства възлизат на 438 602 евро. За 

периода общата продължителност на осъществената мобилност 

е 4 768 дни. 

Българските преподаватели осъществяват мобилност главно в 

следните области на знание: Хуманитарни науки и Изкуства (166 

мобилности), Социални науки, Бизнес и Право (148 мобилности) и 

Инженерни науки, Производство и Строителство (135 мобилности). 

- с цел обучение

По линия на тази схема са реализирани общо 202 мобилности. 

Предоставените средства за периода са 134 923 евро, а мобил-

ността протича в рамките на 1 336 дни. 
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Мобилност на преподавателски и неакадемичен състав 
по държави (2010 – 2011)
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* Бележка: приемащи държави, в които са осъществени минимум 39 мобилности
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Интензивни програми 

През академичната 2010/2011 година участие взимат два българ-

ски университета: 

•Технически университет – Габрово;

•Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Областите, въз основа на които се разработват интензивните 

програми са Социални науки, Бизнес и Право и Наука, Математика 

и Информатика. Средствата предоставени по дейността възли-

зат на 29 101 евро.  
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***

Насърчаването на студенти, преподавателски 
и неакадемичен състав да пътуват в чужбина 
като част от тяхното продължаващо професи-
онално и личностно развитие е основен движещ 
приоритет на програма „Еразъм” още от ней-
ното стартиране през 1987 година. 

Програмата не само спомага за студентска-
та и преподавателска мобилност, но и дава 
възможност на висшите училища да работят 
заедно чрез финансиране на транснационални 
проекти и мрежи.

През изминалите 12 академични години възмож-
ностите за обучение, практика и преподаване, 
предоставяни чрез секторна програма „Ера-
зъм”, стават все по-популярни сред български-
те студенти и преподаватели. Броят на мобил-
ностите нараства ежегодно. 

1 0175 
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През първата година от стартирането на про-
грамата в България, българските студенти, 
осъществили мобилност, са 134, а през изми-
налата 2010/2011 академична година техният 
брой достига до 1 837.

Положителната тенденция по отношение на 
преподавателската мобилност е също ясно из-
разена, като се отчита нарастване от 142 на 
914 мобилности. 

Студентската и преподавателската мобил-
ност допринасят за личностното развитие на 
участниците в нея. Периодът на мобилност в 
чужбина разширява кръгозора на младите хора 
и им помага да придобият ценни умения като 
чуждоезикови познания, адаптивност, между-
културно съзнание и способност за работа в 
екип като така подобряват своите перспекти-
ви за заетост в непрестанно променящия се 
европейски пазар на труда.
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Речник

Болонски процес – Неформална европейска инициатива, целяща създаването до 

2010 г. на Европейска зона за висше образование, основана на три цикъла: бакала-

вър - магистър - доктор. Към 2006 г. е подписана от 45 страни.

Висше училище / Институция за висше образование – Всяко висше учебно за-

ведение в съответствие с националното законодателство и практика, което 

предлага признати степени или други признати квалификации, независимо от 

тяхното наименование по националното законодателство. Всяка институция 

в съответствие с националното законодателство и практика, която предлага 

най-висока степен на професионална квалификация.

Еразъм студент – Студент, селектиран от българско висше училище за учас-

тие в мобилност с цел обучение или студентска практика по секторна програма 

„Еразъм”.

Мобилност – Период от време, прекаран в друга страна участничка в съответ-

ната програма, с цел обучение, преподаване, стаж или с друга образователна цел 

(подготовката за него може да включва обучителен или опреснителен курс на езика 

на страната домакин или на друг работен език). Включва и способността на да-

дения гражданин, извършващ мобилността, пълноценно да се адаптира към новите 

условия на пребиваване, образование или работа.

Мобилност с цел обучение - Студентска мобилност с цел обучение по секторна 

програма „Еразъм“ е период на редовно обучение по всички бакалавърски, магис-

търски и докторски програми, завършващи с получаване на академично призната 

диплома или степен, или период за подготовка на кандидатски тези (дипломни 

работи/дисертации), но без изследователски дейности, които не представляват 

част от курса на обучение. 

Практика – Време, прекарано в предприятие или друга организация, съпътства-

но от подготвителен или опреснителен курс на езика на страната домакин или 

друг работен език. Целта е да подпомогне адаптирането на отделния човек към 
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изискванията на европейския пазар на труда, усвояването на специфични уме-

ния и по-доброто разбиране на икономическата и социална култура на дадената 

страна, като всичко това се осъществява едновременно с натрупването на про-

фесионален опит.

Мобилност с цел практика - Студентската мобилност с цел практика по се-

кторна програма „Еразъм“ е период от време в предприятие или организация в 

друга участваща в програмата „Учене през целия живот“ държава, което има за 

цел да подпомогне студентите за адаптирането им към изискванията на пазара 

на труда, за овладяването на специфични умения и за подобряване на икономиче-

ското, социалното и културно разбиране за съответната държава в контекста 

на придобиването на практически опит.

Област на знанието – тематична насоченост на образователната дейност на 

студента.

Изпращаща институция – Висшето училище, което селектира студентите за 

участие в секторна програма „Еразъм” и ги изпраша в партньорски институции 

(висши училища или търговски предприятия) в Европа с цел реализирането на 

мобилност.

Организираща институция – Институция, ангажирана с организирането и про-

веждането на Интензивни езикови курсове „Еразъм”.

Приемаща институция – Висшето училище или търговското предприятие, в ко-

ето Еразъм студентите реализират мобилния си период.

Университетска (Разширена) харта „Еразъм” – Хартата е документ, издаден 

от Европейската комисия, който позволява на висшите училища да кандидат-

стват към Националните агенции (за България – ЦРЧР) за финансиране на всич-

ки децентрализирани дейности по секторна програма „Еразъм”. За организира-

нето и провеждането на студентски практики се изисква висшите училища да 

притежават Разширена харта „Еразъм”.

79

1 1 183 



80

Библиография

 1. База данни изготвени от ЦРЧР за всяка академична година

 2. Моята Еразъм история – онлайн издание на ЦРЧР

 3. Analytical Report Youth on the move, Flash Eurobarometer, The Gallup Organization, 

May, 2011

 4. Erasmus Bulgaria statistics 2000 – 2010, European Commission

 5. Erasmus facts, figures & trends - The European Union support for student and staff 

exchanges and university cooperation in 2009/2010, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2011

 6. Erasmus for All – Investing in Europe’s education, training and youth,  

Directorate-General for Education and Culture, 2011

 7. Mapping mobility in Europe higher education, Ulrich Teichler, Irina Ferencz, Bernd 

Wächter, Laura Rumbley, Sandra Bürger, Brussels, 2011

 8. Outgoing Erasmus students from 1987 – 1988 to 2009 - 2010, European Commission

 9. Outgoing Erasmus students mobility for studies from 1987 – 1988 to 2009 - 2010, Euro-

pean Commission

10. Европейска комисия, статистически доклади:

      http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 



Повече информация относно 
секторна програма „Еразъм” 
можете да получите на:

тел.: (+359 2) 915 50 10
факс: (+359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg
www.hrdc.bg
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