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Петя Вацова
 Университет по архитектура, строителство и геодезия

Първо място във фотоконкурс „Еразъм за теб и мен”



„Еразъм” променя съдби, 

отваря кръгозори 

в продължение на 25 години

Програма „Еразъм” – европейската програма за обмен на студенти и преподавате-
ли/административен персонал празнува своята „сребърна” годишнина през насто-
ящата 2012 година. Началото на честванията се откри на 30-ти януари, в Брюксел, 
по време на пресконференция от Андрула Василиу, комисар по образованието.

За програма „Еразъм”

Програма „Еразъм” е в основата на образователната политика на Европейската 
комисия и стратегията й за борба с кризата и безработицата сред младите хора. 
От стартирането на програмата през 1987 г., близо 3 милиона студенти и препо-
даватели/административен персонал са получили безвъзмездна помощ, за да учат 
или преподават в чужбина, или да участват в работни стажове. Проучванията по-
казват, че този опит е безценен за усъвършенстване на уменията в области като 
езиково обучение и адаптивност, които могат да повишат пригодността за зае-
тост на личността. Схемата също така помага за насърчаване на качеството на 
преподаване и институционално сътрудничество. 33 европейски страни участват 
в програма „Еразъм” (27 държави членки на Европейския съюз, Хърватия, Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция). 
Програма „Еразъм” се счита и за двигател на процеса „Болоня” за изграждане на 
единно европейско пространство на висшето образование. Пет от общо шестте 
насоки за действие на Болонската декларация са пряко взети от програма „Ера-
зъм”: лесно разбираеми и сравними образователни степени (Приложение към ди-
пломата), създаване на кредитната система (ECTS), насърчаване на мобилността 
(Еразъм студенти), осигуряване на качеството (1998 г. за Препоръка на Съвета, 
ENQA), европейското измерение (съвместни и двойни дипломи). Десетки проекти 
в тези области са били подпомагани и се подпомагат чрез „Еразъм”. Въздействи-
ето на „Еразъм” и процеса „Болоня” върху реформата за модернизация на висшето 
образование не се ограничава само до участващите 33 страни. Програма “Темпус” 
подкрепя изграждането на качествен образователен капацитет и на 27 Темпус 
страни, извън Европейското пространство за висше образование, а “Еразмус Мун-
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дус” финансира проекти за разработване на двойни и съвместни образователни 
степени, подготвени в рамките на програма „Еразъм”, за участници от цял свят.
Интересът към възможностите за обмен по програма „Еразъм” силно надвишава 
наличността на безвъзмездни средства в повечето европейски страни. Европей-
ската комисия призова за значително увеличение на подкрепата на ЕС за мобил-
ностите за висше образование в своето предложение за нова програма „Еразъм за 
всички”, която предстои да стартира през 2014 година. 
С цел популяризиране на възможностите на програмата и насърчаване участието 
и на други студенти и университетски персонал, Европейската Комисия избра, въз 
основа на въздействието, което ”Еразъм” има върху професионалния и личния им 
живот, по един студент и един преподавател/администратор за „Еразъм послани-
ци” от всяка от 33-те страни, участващи в програмата. 
Повече за „Еразъм посланиците” по държави може да прочетете тук: http://ec.europa.
eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm

За програма „Еразъм” в България

България участва в програма „Еразъм” от 1999 г. Към момента, от възможностите 
на програмата са се възползвали повече от 11 000 изходящи студенти. Повече от 
3000 чуждестранни студенти са избрали български университет за своя Еразъм 
период. По същото време преподавателска мобилност са реализирали повече от 
4500 български преподаватели и около 3000 техни колеги от партньорски висши 
училища са осъществили Еразъм мобилност в България. В организираните 18 Ин-
тензивни програми – друга проектна форма за подпомагане на институционалното 
сътрудничество и повишаване на качеството на преподаване – са участвали около 
450 чуждестранни и повече от 400 български студенти съвместно с приблизител-
но 150 чуждестранни и 130 български преподаватели. 

Настоящият сборник е посветен на 25-годишнината на програма „Еразъм” в Евро-
па и на 15-годишнината � в България. В кратки статии Еразъм студенти и препо-
даватели, предложени от българските висши училища, които притежават Еразъм 
харта, споделят своя опит от участието си в програмата. 
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Калина Германова
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Второ място във фотоконкурс „Еразъм за теб и мен”



Фото- и видеоконкурс по случай 25 години 

секторна програма „Еразъм”

Във връзка с 25 годишнината на секторна програма „Еразъм”, Центърът за разви-
тие на човешките ресурси проведе фотоконкурс за студентска снимка, рисунка или 
колаж на тема „Еразъм за теб и мен” и видеоконкурс за студентски видеофилм на 
тема „Моето Еразъм приключение”. Във фотоконкурса взеха участие 40 кандидати, 
а във видеоконкурса - 9. Сред участниците имаше представители на 18 универси-
тета от цялата страна, както и българи, обучаващи се в чуждестранни универси-
тети, или участващи в момента в мобилност по програма „Еразъм”. Интерес към 
конкурсите проявиха и студенти, които не са взели пряко участие в програмата, 
но които споделят „Еразъм идеите”. Специално избрана комисия оцени кандидату-
рите. Нейни членове бяха представители на ЦРЧР – Националната агенция по про-
грама „Учене през целия живот”, и на Европейската организация на „Еразъм студен-
тите” в България. Комисията оцени кандидатурите и излъчи най-добрите сред тях. 
Отличените са :

Фотоконкурс „Еразъм за теб и мен” 

Първо място – Петя Светлозарова Вацова, УАСГ – гр. София
Второ място – Калина Стоянова Германова, УАСГ – гр. София
Трето място – Ивелина Петрова Славова, УНСС – гр. София

Видеоконкурс „Моето Еразъм приключение” 

Първо място – Веселина Стефанова Маджарова, 
 Висше училище Международен колеж, гр. Добрич
Второ място – Лора Руменова Хаджидимиева, НБУ, гр. София
Трето място – Ралица Георгиева Димитрова, СУ „Св. Климент Охридски”

Честито на наградените!

В настоящото издание ЦРЧР публикува част от отличените творби.
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Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски”

гр. Шумен

Преподавателска 

мобилност, 2003 – 2011 г.

Приемащи институции:

Лийдс Метрополитън, Лийдс, 

Великобритания; Университет Ийст 

Англия, Норич, Великобритания; 

Университет по приложни науки, 

Ротердам, Холандия; Тракийски 

университет, Одрин, Турция; 

Монтесори Колеж „Сейнт Николас”, 

Дъблин, Ирландия; Университет в 

Гент, Белгия 

Специалност: 

Английска филология, лингвистика  

на текста, теория на превода, 

медиен дискурс, културология

Винаги е много трудно човек да намери най-точните думи, 

с които да представи преживяванията и впечатленията си, 

свързани с някакво събитие. Обикновено чувствата са про-

тиворечиви – от една страна, на страх от неизвестното, 

от друга, на трепетно очакване на нещо, което предстои 

тепърва да се случи. И въпреки че веднъж вече си минал по 

този път, следващото предизвикателство се оказва не по-

малко пълно с изненади. 

„Еразъм” ни предоставя и двете, защото всички знаем, че 

„животът е сцена и всички ние сме актьори”. Дали ще поко-

рим публиката или ще я разочароваме, е нещо, което не за-

виси само от нас, а от много други фактори. И все пак ние 

дърпаме конците на Фортуна, стига да успеем да го напра-

вим много умело, без притеснения от провал, защото ние сме 

способни, но неувереността ни прави доста несигурни.

„Еразъм” ни дава тази възможност да докажем себе си, да 

сверим часовниците си с европейските традиции на отдавна 

съществуващи университети, да се уверим, че говорим на 

един и същи език – този на науката и взаимното разбира-

телство, да обменим и почерпим опит от нашите европейски 

колеги и не на последно място – да установим по-дълготрай-

ни контакти с преподаватели и студенти от партньорските 

институции.

„Еразъм” е предизвикателство за нас като преподаватели, 

но програмата е не по-малко привлекателна и за студенти-

те. След всяко посещение на друг европейски университет 

се връщаме обогатени както професионално, така и в култу-

рологичен и личен план, а и горди от постигнатото. По този 

начин, опознавайки другите, си даваме по-ясна сметка и за 

нас самите.

И ако някой ме попита струва ли си, без колебание бих отго-

ворила: „Просто го направете и ще се уверите сами!”

Всяко преживяване е уникално 
и всяко пътуване е ново предизвикателство

Румяна
Тодорова

„Еразъм посланик” за България – преподавател
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Бургаски свободен университет, 

гр. Бургас

Студентска мобилност  

с цел обучение, 2001 г.

Приемаща институция:

Технически университет Кемниц, 

гр. Кемниц, Германия 

Специалност: 

Приложна лингвистика

След гимназията голяма част от моите съученици заминаха 

да следват в Германия. Аз останах в България. Мислех си, че 

едва ли ще имам възможност да посетя тази страна, чийто 

език и култура изучавах от години. Но ето, че животът се 

завъртя! Преподавателите и служителите в БСУ, ми разказа-

ха за програма „Еразъм” и ме мотивираха да кандидатствам. 

Получих шанс да отида в Германия. Първите седмици се ока-

заха доста тежки, а аз – неподготвена. Сблъсквайки се с 

коренно различна университетска система, чужд език и хора 

от непознати страни, се наложи да порасна бързо и да започ-

на да се справям сама с трудни ситуации. Удовлетворението 

от всеки малък успех е голямо и те кара да се чувстваш все 

по-уверен в себе си и възможностите си. Като погледна на-

зад, досега не е имало друг период в живота ми, в който да 

съм израснала като личност толкова бързо и положително. 

Аз не само подобрих езиковите и академичните си умения и 

посетих нови места, но и разширих мирогледа си и станах 

по-голям оптимист. 

Подадената от „Еразъм” ръка е и основната причина за моята 

професионална реализация. Университетът, в който гостувах 

ми предложи стипендия и позиция като студентски помощник 

в отдела по международно сътрудничество. Това ме доведе до 

днешната ми професия – координатор по „Еразъм” и други про-

грами като Фулбрайт и ДААД в баварски университет. Годиш-

но помагам на около 1000 студенти да последват моя пример 

и да прекарат известно време в чужбина. Много обичам да си 

говоря с тях след като се завърнат и да видя колко са проме-

нени и пораснали. Във всеки един от тях разпознавам себе си и 

изпитвам задоволство от работата си. 

Когато разказвам за себе си, аз разделям времето на два пе-

риода – преди и след „Еразъм”. Все пак благодарение на тази 

програма срещнах и съпруга си. В този дух... честит рожден 

ден, „Еразъм”! И благодаря за всичко!

Честит рожден ден, „Еразъм”!

Боряна
Клинкова

„Еразъм посланик” за България – студент
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Ивелина Славова
Университет за национално и световно стопанство

Трето място във фотоконкурс „Еразъм за теб и мен”



Академични

мобилности

1999 – 2012



Аграрен университет, 

гр. Пловдив

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 1999-2000г.

Приемаща институция:

Хумболт университет 

гр. Берлин, Германия 

Специалност: 

Цветарство

През академична 1999-2000 г. посетих Humboldt University в 

Берлин в рамките на току-що стартиралата в АУ програма 

Socrates/Erasmus. Изнесох 2 лекции на тема: Тенденции и перс-

пективи на производството на отрязан цвят в България; Веге-

тативни методи за производство на посадъчен материал от 

декоративна роза. Лекциите бяха изнесени на английски език 

пред студенти от бакалавърски курс по Градинарство, в модул 

Цветарство. По време на посещението си имах възможност 

да обсъдя основни моменти от преподавателската работа 

по дисциплини в областта на Декоративното градинарство 

с колегите д-р Ошман и проф. Грюнеберг. Посетих учебно-из-

следователската база на катедрата (1500 m2 открита площ и 

500 m2 оранжерийна площ). Интерес за мен бе колекцията от 

живи декоративни растения използвани в учебния процес. Раз-

гледах хербариума, учебните филми, диапозитивите и др. ма-

териали, включвани при онагледяване на занятията. С колеги-

те обсъдихме методи за удължаване vase-life на отрязан цвят 

от Rosa hybrida L. u Eustoma grandiflorum L. и възможностите 

за използване на нови видове цветя като материал за отрязан 

цвят. Мобилността бе важна и полезна за мен, защото ми 

помогна да разработя няколко учебни програми в Магистърски 

курс „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”: Изграж-

дане и управление на декоративни разсадници; Декоративна 

дендрология; Размножаване на декоративни дървета и храсти; 

Вътрешно озеленяване и дизайн. Донесох снимки, диапозитиви 

и др. които използвам като преподавател. В резултат на съз-

дадения тогава контакт с д-р Ошман, тя посещава АУ – Плов-

див, като гост-лектор в Магистърски курс по „Декоративни 

растения и ландшафтен дизайн” и изнася лекции по дисци-

плината „Водни басейни”. Подобни мобилности са полезни за 

интегриране и актуализиране на нашата образователна сис-

тема в съответствие с европейските изисквания за висше 

образование в областта на селското стопанство. 

В Берлин, Германия

Валерия
Иванова
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Технически университет

гр. Габрово

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2000 – 2001 г.

Приемаща институция:

Висше училище Митвайда, 

гр. Митвайда, Германия 

Специалност: 

Лазерна техника и технологии

Възможността да се изправя пред немски студенти в лекци-

онните и семинарни зали и директно да контактувам с коле-

ги, работещи в моята професионална област, областта на 

лазерните технологии, бе предизвикателството, което ме 

подтикна да проведа „Еразъм” преподавателска мобилност 

през академичната 2000/2001 година.

Участието в учебния процес на Висше училище Митвайда 

ми предостави възможност да се запозная с нови педагоги-

чески методи и дидактически подходи, с което допринесе за 

моето израстване като преподавател. Участието в семи-

нарни упражнения, практически занятия, дискусии и срещи с 

представители на фирми от региона на Митвайда спомогна 

да се запозная със съвременното състояние и тенденции-

те за развитие на лазерните технологии. Посещението 

във Висше училище Митвайда събуди в мен интерес и към 

мултимедията, използвана за онагледяване на обучителни 

материали. На създаването на отделни елементи за обуча-

ващи мултимедийни продукти посветих следващите няколко 

години от живота си. 

Програма „Еразъм” ми даде възможност да се докосна до на-

учните разработки на отделните изследователски екипи на 

Лазерния институт към Висше училище Митвайда, да имам 

достъп до литературни източници, програмни продукти и 

изследователски лаборатории, да проведа собствени научни 

експерименти. 

Съвместната работа с преподаватели от Висше училище 

Митвайда спомогна за развитие на сътрудничеството меж-

ду Технически университет - Габрово и Висше училище Мит-

вайда, спомогна за създаване на трайни лични и професио-

нални контакти и иницииране съвместни бъдещи дейности.

В Митвайда, Германия

Любомир
Лазов
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Нов български университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2001 г.

Приемаща институция:

ISLA, гр. Браганса, Португалия

Специалност: 

Графичен дизайн 

и визуални комуникации

Когато тръгвах към Португалия за моя Erasmus, нямах точ-

на представа къде заминавам, не знаех португалски език и 

бях по-скоро притеснен, тъй като за пръв път заминавах за 

толкова дълъг период извън България без конкретни очаква-

ния. Днес, близо 10 години по-късно, смело мога да заявя, че 

тези шест месеца все още са едни от-най хубавите в жи-

вота ми. Опитът, който придобих по време на обучението 

си в университета ISLA в гр. Браганса, ме направи по-уве-

рен като личност, обогати познанията ми в областта на 

Графичния дизайн и спомогна за последвалото успешно мое 

развитие като професионалист. 

В личен план създадох десетки контакти на международно 

ниво, чрез които все още поддържам връзка и близки прия-

телства, дори и романтична връзка. Препоръчвам програма-

та за обмен на студенти Erasmus с две ръце. Не се сещам 

за аналог като преживяване и успешно обучение, свободно 

общуване между различни култури и народи и опознаване на 

традициите на страната, в която се случва. Със сигурност 

Erasmus промени живота ми в една положителна посока, 

срещна ме с много интересни личности и ми даде повече от 

добър старт при реализацията ми като професионалист. 

Бих се върнал отново, за да изживея още един път тези 

шест месеца.

През 2002 год. в Брюксел бе честван едномилионният Ера-

зъм студент. Всяка държава участничка трябваше да избере 

чрез конкурс по един Еразъм студент, който да се включи 

в честванията в Брюксел. Избраният представител на Бъл-

гария беше Росен Дуков от Нов български университет. В 

периода на специализацията си Дуков участва в конкурс за 

пейзаж, организиран от общинските власти в Браганса, Пор-

тугалия, и печели, съревновавайки се с други португалски ху-

дожници, престижната III-та награда. 

В Браганса, Португалия

Росен
Дуков
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Русенски университет  

„Ангел Кънчев”, гр. Русе

 

Студентска мобилност 

с цел обучение

академична 2001 – 2002 г.

Приемаща институция:

Тесалийски Университет 

гр. Волос, Гърция

Специалност: 

Международни икономически 

отношения

Интересът ми към програма „Еразъм” беше породен от 

представяне и препоръки от преподавател от Русенски уни-

верситет. Знаех много малко за програмата и първоначално 

се съмнявах в нейната полза за моето академично и про-

фесионално развитие. Реших да участвам основно заради 

възможността да подобря нивото на владеене на английски 

език и заради предизвикателството да прекарам известно 

време в по-непозната среда в чужд университет. 

Обменът беше за три месеца в Тесалийския университет в 

град Волос в Гърция. Градът се оказа много красив – Волос 

е разположен в подножие на планина и на брега на морето. 

Университетът беше на високо ниво с отлична база и добри 

преподаватели с английски език. Най-полезно въздействие 

за бъдещото ми развитие имаха интернационалната среда 

и контактите ми с други Еразъм студенти от многобройни 

европейски страни – Испания, Белгия, Франция, Кипър, Ита-

лия и други. 

Попадайки за пръв път в подобна интеркултурна обстанов-

ка, успях да подобря нивото на английския си език, да до-

бия повече увереност и да обогатя знанията си в различни 

области. Развих комуникативните си умения и успях да по-

сетя интересни природни и културно-исторически забеле-

жителности. Участието ми в програма „Еразъм” допринесе 

за това да стана по-зрял и самостоятелен, а в академичен 

аспект използвах престоя си в чуждия университет за под-

готовка на дипломна работа. 

И до днес смятам, че тези три месеца в Гърция са едни от 

най-приятно и полезно прекараните в живота ми.

Във Волос, Гърция

Емилиян
Енев
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Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“, гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2001 – 2002 г.

Приемаща институция:

Leeds Metropolitan University, 

гр. Лийдс, Великобритания 

Специалност: 

Бизнес науки с информационни 

и комуникационни технологии

Мотивацията ми да се включа в програмата бе продиктувана 

от желанието ми да се запозная с последните постижения в 

моята научна област – на информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ). В Университета на Лийдс се запознах с при-

ложението на ИКТ в образователната система и подобряване 

на качеството на обучението чрез създаване на връзки с биз-

нес организации така, че студентите да бъдат подготвени за 

потребностите на пазара на труда. Освен това имах възмож-

ността да преподавам в световно признат европейски универ-

ситет и по този начин да поддържам актуално и конкурентно 

равнището на своите професионални компетентности.

Целта на мобилността беше обмяна на опит и повишаване 

на професионалните умения и компетенции. След визита-

та в Университета на Лийдс и опита, който получих, стана 

възможно интегрирането на английския опит и в нашия уни-

верситет, като бе създаден Технологичен институт, чийто 

директор станах. 

В личен план бях обогатена с много контакти и възможност 

да общувам пълноценно в мултикултурната среда. Изградени-

те приятелства станаха основа за създаване на съвместни 

изследователски екипи за работа по международни проекти. 

Положителните страни на програмата са свързани с подо-

бряването на качеството на университетското образование 

чрез повишаване на мобилността на студентите и универ-

ситетските преподаватели в рамките на Европа. „Еразъм” 

ускорява приложението на европейските измерения във ви-

сшето образование и насърчава транснационалното сътруд-

ничество между университетите, като подкрепя прозрач-

ността и академичното признаване на периоди от обучение 

и квалификация в общността на европейските държави.

В заключение мога да кажа, че получих безценен практичеcки 

опит в общуването с колеги, а благодарение на програма „Ера-

зъм” осъществих и своите намерения за научно развитие. 

В Лийдс, Великобритания

проф. д-р Теодора
Бакърджиева
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Минно-геоложки университет

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2003 г.

Приемаща институция 

Университет в гр. Льобен, Австрия 

Специалност: 

Геология, науки за Земята – 

проучване, добив и обработка 

на полезни изкопаеми

Професионалните ми контакти с преподаватели от Университе-

та в Льобен, Австрия, датират от 2-та половина на 90-те години, 

когато с тях и колеги от катедра „Геология и проучване на полез-

ните изкопаеми” на МГУ „Св. Ив.Рилски” съвместно осъществя-

вахме проект в рамките на програма „Темпус”. Университетът 

в Льобен е от най-старите висши учебни заведения в Европа в 

областта на минното дело и геологията, ползващо се с реномето 

на първокласна европейска образователна и научна институция. 

След включването на страната ни в програма „Еразъм”, напълно 

естествено нашите контакти се развиха в тази посока и уни-

верситетът ни бе от първите в Източна Европа, които сключиха 

договор за сътрудничество по „Еразъм” с Университета в Льобен. 

Обменът на опит с колегите, запознаването с тяхната съвре-

менна лабораторна база за изследване и непосредствените кон-

такти с академичната общност в този университет, обогатиха 

познанията ми и опита ми като преподавател. Като резултат 

от установените контакти по време на мобилността ми 2003 г., 

впоследствие и други колеги и студенти от нашия университет 

се включиха успешно в „Еразъм” и разшириха сътрудничеството 

на двата университета в направления „Приложна Геофизика”, „Ге-

ология и Палеонтология”, „Минералогия и Петрография” и други 

области от Науките за Земята. Съвместно с австрийските ко-

леги, колектив от нашия университет участва в реализиране на 

най-мащабния до момента в областта на геологията европейски 

проект GEODE, финансиран от Европейската научна фондация в 

периода 2003-07 г. Мобилностите ми дадоха възможност да се 

запозная и с богатата култура и история на Австрия. Имах въз-

можност да запозная колегите с българския опит в изучаване на 

находищата на полезни изкопаеми и в преподаването на геолож-

ки дисциплини. От най-големите достойнства на „Еразъм” е, че 

успешно спомага за интегрирането на българската академична 

общност в рамките на Европа в отговор на предизвикателства-

та, които стоят пред европейското висше образование и наука.

В Льобен, Австрия

Страшимир
Страшимиров 
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Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2003 г. 

Приемаща институция:

Universita Degli Studi Di Firenze, Italia

Специалност: 

Славянска филология 

със сърбохърватски език

През 2003 година бях за четири месеца във Флоренция по 

програма „Еразъм”. Още при заминаването си знаех, че това 

е уникален шанс, но не можех да предположа, че ще бъде 

и едно ново прекрасно начало в живота ми. Като „Еразъм” 

студентка за първи път усетих напълно осезателно чув-

ството, че светът е отворен за мен, че където и да бъда, 

съм заобиколена от приятели. Никога преди това не съм се 

чувствала по-свързана с всичко и всички, по-свободна, по-ис-

тинска, по-решителна. От този момент всичко стана въз-

можно – необходимо беше само да го поискам или без страх 

да поема риск, шанс, нова възможност, непозната посока. 

От Флоренция започна моето пътуване – първо из градо-

вете на Италия, а след това и из цяла Европа, из различни 

култури, традиции и начин на живот. Точно във Флоренция 

осъзнах и с какво бих искала да се занимавам вбъдеще, така 

че настоящата ми работа с колеги от 22 националности е 

една сбъдната мечта. Заради тези мои приятели сега са на-

пълно близки до сърцето ми дори държави, които не съм по-

сещавала. Всеки ден в офиса е като празник на различните 

езици, един напълно естествен обмен на различни култури, 

който непрекъснато ни обогатява. И все пак най-важното, с 

което свързвам престоя си във Флоренция, това, което на-

истина промени живота ми, е срещата ми с човека, който и 

досега ме прави неописуемо щастлива. И си мисля, че всичко 

– и кандидатстването по програма „Еразъм”, и отиването 

във Флоренция, и поредицата от случайни обстоятелства 

по време на престоя ми там – всичко това се е случило само 

и само, за да стане възможна тази наша среща.

Във Флоренция, Италия

Моника 
Янева 
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Технически университет

гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2003 – 2004 г.

Приемаща институция:

Университет Гент 

гр. Гент, Белгия

Специалност: 

Електроника 

Посещението ми в Университета в Гент, Белгия, в рамки-

те на преподавателската мобилност по секторна програма 

„Еразъм”, ми помогна да установя постоянна и изключително 

ползотворна научноизследователска връзка с един от воде-

щите белгийски учени в областта на силовата електроника 

и магнитните компоненти, а именно професор Алекс ван Ден 

Боше. Резултатите от партньорството ни биха могли да бъ-

дат обобщени, като: - генериране на изключителен по обем 

научноизследователски продукт, в това число множество на-

учни публикации, както и издадена книга, която към момента 

е бестселър в своята област; - установяване на практика за 

обмен на студенти между България и Белгия, която позволява 

най-добрите възпитаници на Технически университет Варна, 

да работят по дипломните си работи под ръководството на 

проф. Алекс ван Ден Боше. След работата си в Белгия много 

от студентите избират да продължат развитието си в об-

ластта на науката, записвайки се като докторанти.

Резултатите, плод на партньорството ни, установено по 

програма „Еразъм”, изиграха значителна роля както при мо-

ето хабилитиране, така и за издигането ми до пост на за-

местник-ректор – Международно сътрудничество и евроин-

теграция на Технически Университет – Варна.

Партньорството с Университета в Гент, построено на ба-

зата на посещенията ми по „Еразъм”, имаше положителен 

ефект не само върху моето кариерно развитие, но и върху 

това на четирима изявени докторанти, които след обучение-

то си по „Еразъм” в Белгия се завърнаха в България и под мое 

ръководство доизградиха придобитите по време на обмена 

знания в пълноценни и значими дисертационни разработки.

Освен всичките положителни страни на програмата, бих же-

лал да отбележа и възможността за създаване на приемстве-

ност между участниците и формиране на „школа”, комбини-

раща силните страни на партниращите си университети.

В Гент, Белгия

Венцислав
Вълчев
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Университет по архитектура, 

строителство и геодезия

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2004 г.

Приемаща институция:

Fachhochshule für Technik, 

(Технически университет), 

гр. Щутгарт, Германия 

Специалност: 

Архитектура 

Кандидатствах по програма „Еразъм” през 2003 година, 

когато бях в четвърти курс, специалност „Архитектура”, 

мотивирана от желанието да изпробвам и сравня предим-

ствата и недостатъците на друга система на обучение, 

различна от тази на Университет по архитектура, строи-

телство и геодезия, на която скоро самата аз щях да съм 

продукт. Освен това имах няколко приятели и колеги, които 

вече бяха участвали в програмата, и на които имах шанса 

да гостувам и знаех, че освен развитие в чисто академичен 

план, „Еразъм” означава и много нови приятели. 

От предложените варианти избрах Техническия универси-

тет в град Щутгарт, водена основно от „архитектурни” 

причини като иновативните енерго-ефективни решения 

на бюро „Бениш” и образцовия модернизъм на селището 

Вайсенхоф. Още на първата среща Щутгарт ме очарова с 

чистотата и перфектната организация. Работата в уни-

верситета заедно с немските преподаватели и колеги ме 

научи на практичност и прецизност, на вкус към детайлите, 

които всеки студент сам имаше възможност да тества в 

отлично оборудваната макетна работилница. Най-незабра-

вими обаче остават спомените от Студентския град в 

Щутгарт, разположен в паркова среда сред защитена еко-

зона, заради многобройните приятели от всякакви нацио-

налности, с част от които поддържаме връзка и до днес, 

вечерите с интернационална кухня, партитата и игрите, 

които организирахме заедно. 

От дистанцията на изминалите 8 години мога да потвърдя, 

че програма „Еразъм” осигурява чудесна възможност на все-

ки студент за развитие в професионален аспект, усъвър-

шенстване на езиковите познания и не на последно място 

– интересни контакти и коренно нова среда за живот. За 

мен „Еразъм” е олицетворение на духа, вечно търсещ нови 

предизвикателства.

В Щутгарт, Германия

Радосвета
Кирова
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Лесотехнически университет, 

гр. София

Преподавателска мобилност, 

академични 2004 - 2011 г.

Приемащи институции :

Humboldt-Universitat Berlin, 

BOKU-Vienna- Austria, 

Agrosup Dijon, France, 

Selchuk University Konya Turkey

Специалност: 

Зеленчукопроизводство, 

Биология 

Приобщаването ми като университетски преподавател към 

европейската образователна система стана първоначално 

чрез ТЕМПУС проекти, после през двустранните договори с 

партньорските университети, притежаващи „Еразъм” хар-

та, благодарение на което животът ми се промени в няколко 

посоки. Придобих по-голяма смелост да представя познания-

та си в областта на българското градинарство пред студен-

ти от различни квалификационни степени в университетите 

домакини, усъвършенствах лекциите си след всяко свое учас-

тие. Оставих материали при домакините и получих такива 

от тях. Въведох нови начини на преподаване пред нашите 

студенти, като работих чрез методи и средства, използвани 

от колегите в Европа. Разширих електронното обучение чрез 

регулярни комуникации и работата на студентите в екип.

Благодарение на моите участия, колегите от партньорските 

университети ме поканиха в други форми на обмен – напри-

мер летни школи, организирани от различни европейски уни-

верситети. Бях включен и в образователни мрежи за въвеж-

дане на иновационни методи в обучението на биологичните 

науки в Европа. 

Промених и отношението си към другите аграрни универ-

ситети в страната. Вече ги приемам като партньори, а не 

като конкуренти в сферата на набиране на студенти за моя 

университет. Приветствам и работя за идеята да се осъ-

ществява вътрешна мобилност между българските висши 

училища. Честите посещения и активното участие ме обо-

гатиха и като личност с по-широки познания и в различните 

области на науката и образованието. Контактите с коле-

гите по интернет и срещите в скайп са нови и ефикасни 

методи за решаване на казуси по проектите и др.

Създаването на чувството на принадлежност към голямата 

фамилия на всички, работещи за устойчиво образование в Евро-

па, ми помага за постигане на по-големи професионални успехи.

В Германия, Австрия и Франция

Нидал
Табит 
Шабан
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Технически университет

гр. София

Преподавателска мобилност

с цел преподаване, 

академична 2004 – 2005 г. 

Приемаща институция:

Университет в Патра, 

гр. Патра, Гърция

Специалност: 

Машинно инженерство 

Към програмата ме привлече моят приятел от Университета в 

Патра, Гърция, проф. Димостенис Михалопулос. Имахме стари 

контакти от съвместната ни работа ни в САЩ. В началото 

той дойде при нас по „Еразъм” да преподава моята дисциплина 

„Основи на конструирането”. Дисциплината се чете на англий-

ски език във Факултета за английско инженерно обучение на 

Технически университет София. Влизайки заедно в час, ние осъз- 

нахме какво голямо богатство ни предоставя „Еразъм” - за 

обмен на идеи в обучението и взаимодействието в изследвани-

ята. Ценно е, че при посещение в друг университет човек може 

да наблюдава на място как работят колегите му, как комуники-

рат със студентите. От лекциите на проф. Михалопулос спе-

челиха самите студенти, за тях това бе възможност да видят 

различен преподавател, при това професор с изключителни 

професионални познания в областта на инженерните науки и 

отличен английски (преподавател в университета в Питсбърг, 

САЩ). Установихме дълготрайни контакти. Гръцки студенти 

от университета в Патра работиха върху дипломните си ра-

боти при нас. Наши преподаватели посетиха университета в 

Патра, направихме редица съвместни публикации. Посещения-

та по програма „Еразъм” в европейските университети поз-

воляват да се види новото и различното, вдъхват нови идеи, 

дават подтик на нови инициативи. Позволяват да се сравнят 

университетите като начин на преподаване, живот на сту-

дентите, материална база, възможности за научна дейност и 

т.н. Възпитават уважение към различието и способност да се 

прави избор. Това води до подобряване на учебния процес и на 

методите на преподаване, възпитава диалогичност и качест-

ва за работа в широки мрежи. Несъмнено „Еразъм” е добър 

европейски инструмент за сближаване на преподавателите и 

студентите от различните университети, за обмен на идеи и 

инспириране на инициативи, програма, която създава основи за 

бъдещи съвместни проекти в Обединена Европа. 

В Патра, Гърция

Любомир
Димитров
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Университет по архитектура, 

строителство и геодезия, 

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2004 – 2005 г.

Приемаща институция:

Технически университет Дрезден, гр. 

Дрезден, Германия

Специалност: 

Водоснабдяване 

и канализация / 

пречистване на води

Интересът ми към програмата възникна още при записване-

то ми като студент в Университет по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ), поради желанието ми да живея и 

уча сред млади хора с друг манталитет и разбиране, за да по-

черпя от тяхната култура и мироглед. През пролетта на 2005 

г. завърших семестриално, издържайки всичките ми полагащи 

се изпити. Това бе и последният шанс за мен да се възползвам 

от възможностите на „Еразъм”. Когато човек подхожда от-

говорно към своите задачи и предизвикателства, той може 

само да печели от тях, следвайки своите цели. Моята профе-

сионална цел е реализацията ми в голяма чуждестранна фир-

ма, и то в България. Това желание ме водеше през годините 

ми на следване и именно „Еразъм” бе своеобразен трамплин 

за мен в осъществяването му. Счетох за най-подходящо да 

премина практическо обучение в Германия. Тази възможност 

ми се отдаде чрез Технически университет Дрезден. След за-

вършване на обучението си в УАСГ, работих в българска стро-

ителна фирма, където реално прилагах познанията си и на-

трупания опит, опирайки се на контакти, изградени по време 

на престоя ми в Германия. Година по-късно започнах работа в 

българския клон на една от най-големите немски фирми, коя-

то бе закупена от австрийски строителен гигант, за който 

работя и до момента. Със сигурност стажът ми по време на 

обучението ми в Технически университет Дрезден оказа сво-

ята ползотворна роля в професионалното ми развитие, давай-

ки възможност желанието ми за развитие и потенциалът ми 

да се реализират в ръководната длъжност на проектен ръко-

водител, която имам сега, шест години след дипломирането 

ми. Програмата дава на младите хора от различни държави, 

етноси, религии и разбирания възможност да живеят и учат 

заедно, далеч от родния им дом. А това по уникален начин, 

заедно със срещата с нови мирогледи и чуждестранни знания, 

подпомага интеграцията им в съвременния свят. 

В Дрезден, Германия

Николай
Иванов
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Медицински университет

гр. Пловдив

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2005 г.

Приемаща институция:

Университет на Дебрецен

гр. Дебрецен, Унгария 

Специалност: 

Медицина

„Хората не се раждат, а се формират” написа преди столетия 

Desiderius Erasmus Roterodamus. Много преди България да се 

включи в програмата, носеща неговото име и осъществяваща 

неговите идеи, аз я познавах и обмислях бъдещото ни участие. 

Случи се така, че 2003 г. включихме Медицински университет 

– Пловдив в тази програма и до 2011 г. бях неин координатор. 

Участвам редовно и като преподавател. Еразъм деликатно 

ни напомня, че никакви житейски блага няма да ни бъдат при-

ятни, ако ги ползваме сами, без да ги споделяме с приятели. 

Щастлива съм когато приемат мои студенти и колегите ми 

не пропускат да ги похвалят – знаещи и мотивирани млади 

хора, владеещи езици. Спокойна съм за тях, знам, че участи-

ето им в „Еразъм” е важно за професионалното им развитие 

и формиране като личности. Пазя снимките, които изпращат 

– усмихнати и осъзнати, с една по-различна виталност, проме-

нени, озарени. И моите колеги изпращат своите студенти при 

мен тук, в България, година след година. И техните (станали 

и мои) студенти – вече колеги, ми пишат, предлагат проекти, 

партньорства. Да, чувствам се все по-уверена и като препо-

давател, и като координатор, и като изследовател. Изумител-

но е да осъзнаеш как идеите на хуманиста, философа, теолога 

Еразъм оживяват и въздействат на всеки от нас след толкова 

векове. За мен програмата е ключов елемент не само в профе-

сионалното ми развитие, но и в дейността ми по създаване и 

разширяване на академичните контакти на моя университет. 

С част от партньорите ми по Еразъм работим върху други 

проекти, обмисляме идеи, мечтаем. Програма „Еразъм” е уни-

кален житейски, преподавателски и управленчески опит, разли-

чен от всеки друг. Все така актуално звучат думите на Дези-

дериус Еразмус „Нищо не може да затрудни човека с воля“, аз 

бих добавила „и с разум”. Защото Европа е разумът. Вдигнала 

щита на словото и меча на духа, университетска Европа те-

първа ще открива и ще води човечеството към нови простори.

„Еразъм” – духът на университетска Европа

доц. д-р Любима 
Деспотова
-Толева 
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Югозападен университет

гр. Благоевград

Преподавателска мобилност, 

академични 2005 - 2008 г.

Приемащи институции : 

Гент университет, Белгия; 

Рур университет, 

гр. Бохум, Германия

Специалност: 

Логопедия /Обществено здраве

Проявих интерес към програма „Еразъм” през 2004 година, 

когато започна активното ни сътрудничество с универ-

ситета в Гент – неколкократен носител на наградата за 

университет с най-висока мобилност в Европейския съюз. 

Партньорите ни от катедрата по Логопедия в този водещ 

университет имаха акумулиран опит в международната мо-

билност с повече от 5 Европейски университета. За нас бе 

въпрос на престиж да бъдем поканени за сътрудничество 

като един от техните желани партньори.

В професионален и личен план участието ми в програмата 

ми даде възможност за ефективно научно и образовател-

но сътрудничество със световноизвестни учени, които 

работеха в областта на нарушената плавност на речта. 

Освен актуализиране на лекционни курсове по определени 

дисциплини, започна разработване и на научни проекти, в 

които бяха третирани актуални проблеми на говорната 

патология. 

Смятам, че всеки млад учен, докторант и студент трябва 

да започне кариерата си, като участва в секторна програма 

„Еразъм”. Несъмнените ползи са не само в областта на ка-

чественото образование в рамките на този вид мобилност, 

но и в активното културно и социално общуване.

В Гент, Белгия

Добринка
Георгиева
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Югозападен университет 

„Неофит Рилски“

гр. Благоевград

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2005 – 2006 г.

Приемаща институция:

University of Salzburg, 

Salzburg, Austria 

Специалност: 

Международни отношения

„Да си Еразъм студент е нещо неописуемо – трябва сам да 

го изживееш, да го почувстваш!“ Това ми отговори приятел, 

когато го попитах за студентската мобилност. Определе-

но ме заинтригува – с какво ли пък студентският живот в 

чуждата европейска държава ще бъде чак толкова различен 

и трудно описуем. 

Вече години наред след завръщането си в България, дори не 

чакам познати и непознати да зададат онзи въпрос, който 

аз преди време зададох. А казвам – „Трябва да опиташ, все-

ки един студент, трябва да опита, защото „Еразъм“ е кул-

тура, „Еразъм“ е начин на живот, „Еразъм“ е приключение, 

„Еразъм“ те обогатява, „Еразъм“ това е бъдещето ти“. Да, 

бъдещето, защото този един семестър помогна и на профе-

сионалното ми развитие.

Любопитството и желанието да почерпя опит и знания от 

европейския „извор“ ме съпроводиха в Австрия. В едно из-

ключително живописно, спокойно и в същото време така 

живо градче, където е роден и израснал Моцарт – Залцбург. 

Знанията, които натрупах, помогнаха в следването ми. Кон-

тактите, които установих, и до днес са опора на работ-

ното ми място. Опитът, който натрупах за тези четири 

месеца, използвам за бъдещата си кариера. Но преди това 

– дори и само фактът, че на всяко едно интервю за работа 

обръщаха внимание на информацията в CV-то относно се-

кторна програма „Еразъм“, бе предимство за мен. 

Смисълът на „Еразъм“ според мен се крие в това как въз-

действа на личността. Как другата култура, макар и не 

толкова по-различна от твоята, те обогатява. Как живо-

тът на „другото“ място те прави самостоятелен и отго-

ворен. Как се променя начинът ти на възприемане на света 

около теб. Затова и отговорът на въпроса „Да бъдеш или да 

не бъдеш Еразъм студент“ е само един! 

Да бъдеш или да не бъдеш „Еразъм“

Лилия 
Бояджиева-
Димитрова
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Медицински университет

гр. Плевен

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване,

 академична 2005 – 2006 г.

Приемаща институция:

Humboldt - Universitat zu Berlin, 

гр. Брелин, Германия

Специалност: 

Медицина, Онкология, 

Онкохирургия

Когато се запознах с програма „Еразъм”, прецених, че тя 

може да помогне за професионалното ми развитие, като 

ми даде възможност да осъществя директни контакти с 

водещи специалисти в областта на онкохирургията и он-

кологията и да посетя престижни лечебни и научни инсти-

туции в чужбина.

След реализирането на тези посещения установих, че 

ползата надхвърля очакванията ми, тъй като успях да се 

потопя в атмосферата, в която се раждат и реализират 

иновативните идеи. Създадох професионални и лични кон-

такти с колеги от посетените научни организации, което 

обогати развитието ми като учен и личност. Задълбочих 

познанията си за немската култура и традиции. Убедих 

се отново в необходимостта от формирането на нов тип 

ценности и стандарти за работа в науката. 

По-късно организирах посещения на тези институции за 

младите научни кадри от клиниката, която ръководя. Това 

помогна за по-бързо възприемане на иновативното мисле-

не, което осезаемо повлия показателите на нашите науч-

но-изследователска дейност.

Плод на контактите ми с приемащата страна е разработ-

ка на дисертационен труд. В момента се разработват още 

две дисертации. По това научно направление клиниката, 

която ръководя, беше домакин на две национални конферен-

ции, а през май 2012 г. – организатор и домакин и на още 

една национална конференция. 

В Берлин, Германия

проф. Ташко 
Делийски
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Национална спортна академия 

„Васил Левски“

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2006 г.

Приемаща институция:

Université Libre de Bruxelles, 

Bruxelles, Belgique

Специалност: 

Кинезитерапия

Няколко месеца преди да замина в Белгия по програма „Ера-

зъм” присъствах на работен семинар на CEEPUS в Чехия, 

където за първи път в една ситуация на равнопоставеност 

се срещнах със студенти и преподаватели от други страни 

и усетих вълнението от сблъсъка на култури. Интересът и 

желанието ми да разширя погледа си върху света бяха при-

чината да се съглася да присъствам в Чешка Будьовица, как-

то и да се включа в програма „Еразъм”. И докато първото 

беше просто намек, престоят ми в Брюксел, макар и кратък, 

се оказа един от основните моменти, определили развитие-

то ми като човек и като професионалист.

Обстоятелствата в живота ми се стекоха така, че не про-

дължих работа в същата специалност, но все пак запазих 

общата сфера на работа. В образователната програма на 

Свободния университет в Брюксел имах възможността да 

усвоя умения и знания по специалността, които бяха малко 

познати у нас по това време. По-ценни за мен обаче се ока-

заха не толкова специфични, но все пак обвързани с процеса 

на преподаване принципи и методи, демонстрирани от коле-

гите и преподавателите в университета. Въпреки че първо-

начално не разбирахме езика, всеки един от тях проявяваше 

търпение и толерантност и полагаше усилие да ни улесни 

при възприемането на материала.

Студентите и преподавателите, с които се запознах в Бел-

гия, изиграха изключително положителна роля върху разви-

тието ми като човек. Способността да търсиш и намираш 

общ език с другите, дори когато не можете да се разберете 

с думи, е незаменима. Програма „Еразъм“ е едно незабравимо 

изживяване, което оставя единствено приятни и щастливи 

спомени. Нищо не трябва да ви спира да станете част от 

това обогатяващо приключение.

Световният университет „Еразъм“

Иван
Славчев
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Икономически университет

гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

2006 - 2009 г.

Приемаща институция:

Приморски университет

гр. Копер, Словения 

Специалност: 

Информатика

При първата си мобилност по „Еразъм” посетих университета 

в Марибор, 2006 г. Тръпката, че влизаш в друга страна, виждаш 

друг свят и хора, те кара да се чувстваш възторжено. Курсът 

лекции бе изнесен пред аудитория от студенти и преподава-

тели. Голяма част от думите, които словенците използват, се 

използват и у нас. Определени думи са придобили ново значение, 

например „хитра поща” означава „бърза поща”. Спокойствието 

и атмосферата на крайречния Марибор създава усещането за 

време, въплътило традициите на словенците. 

През 2007 г. посетих по „Еразъм” Приморски университет Ко-

пер. По време на моите лекции гостуваха още 3-ма преподава-

тели от САЩ, Полша и Австралия. Полезно бе за мен да слушам 

лекции на други гост преподаватели. От Приморски универси-

тет бяха организирали екскурзия за „Еразъм“ преподаватели и 

студенти до живописното езеро Блед в Юлийските Алпи.

През 2008 г. бях като гост преподавател във Вилнюс, Литва. 

Най-силно впечатление ми направи градът, който е столица, 

но не е пренаселен, има 40% зелени площи и изключително 

интересна стара част. В града има няколко библиотеки. Една 

от тях работеше денонощно и имаше посетители.

През 2009 г. бях в миньорския град Катовице. Най-радушно бях 

посрещнат от колегите в Полша. Бяха организирали културна 

програма за гост преподавателите.

Четирите мобилности по „Еразъм” до голяма степен раз-

шириха кръгозора и познанието ми. Във всеки университет 

посещавах университетската библиотека, преснемах публи-

кации, които четях и използвах за написване на дисертация. 

Поддържам връзки с колегите от университетите, които 

съм посетил. Въпреки, че Словения, Литва и Полша са част 

от ЕС, въпреки че някои скептици казват, че земята и хората 

навсякъде се еднакви, радвам се, че посетените от мен ев-

ропейски държави са запазили културната си идентичност и 

романтиката на старата част на своите градове.

В Словения, Литва и Полша

Юлиан
Василев
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Университет 

по хранителни технологии

гр. Пловдив

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академични 2006 – 2012 г.

Приемащи институции :

Agrocamous, гр. Рен, Франция; 

(ENITIAA) ONIRIS, гр. Нант, Франция; 

AGROSUP, гр. Дижон, Франция; 

Боргундски Университет (IUVV), 

гр. Дижон, Франция

Специалност: 

Технология на хляба и технология 

на функционални храни и напитки 

на зърнена основа

Европейската програма „Еразъм” е неразделна част от 

Международното сътрудничество на Университета по хра-

нителни технологии, гр. Пловдив. Към настоящия момент по 

програмата са сключени 34 двустранни договора с различ-

ни университети и институции от 12 европейски страни. 

Ежегодно се реализират около 15 преподавателски и 15 сту-

дентски мобилности.   

Участвам в преподавателската мобилност по програмата 

„Еразъм” от 2006г. Провокирана от възможностите, които 

тя предоставя, реших да кандидатствам. И не бях излъгана 

в очакванията си, което се потвърждава и от резултатите 

впоследствие. Програма „Еразъм” ми даде възможност за 

контакти с много колеги преподаватели и изследователи, 

работещи в моята област. От тези контакти се родиха 

множество предложения за съвместна научно-изследовател-

ска работа, които разработваме и до днес. От една стра-

на, посредством участието си, аз с гордост представям 

Университета по хранителни технологии, град Пловдив. 

Считам, че в една такава европейска програма, прекият 

контакт със съответните преподаватели до голяма сте-

пен подпомага организирането на студентската и препо-

давателската мобилност. Обменът на научни и изследова-

телски резултати, които могат да се включат ежегодно в 

лекционния материал на различни дисциплини, позволява да 

се предостави на студентите винаги актуална информация. 

Не на последно място, разбира се, са и методите на пре-

подаване и онагледяване на лекционния материал, както и 

провеждането на различни сесии и семинари. 

Лично за мен програма „Еразъм” е най-добрата възможност 

за допир с различни култури, народности и традиции.

Университет по хранителни технологии – 
отворени врата към програма „Еразъм”

Цветана
Гогова
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Русенски университет 

„Ангел Кънчев”

гр. Русе

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2006 – 2007 г.

Приемаща институция:

Karel-de-Grote Hogeschool, 

гр. Антверпен, Белгия

Специалност: 

Управление на риска

Преподавателската мобилност на програма „Еразъм” ме 

провокира заради възможността да попадна в международ-

на образователна среда. Там ценностите на ЕС относно 

свободата на личността и академичното развитие приеха 

реални измерения.

„Еразъм” повлия върху професионалното ми развитие, като ме 

подготви за новите предизвикателства пред глобалната сре-

да и в частност – тези на ЕС. Студентите от цяла Европа за-

даваха истински спектър от разнородни въпроси, които бяха 

преди всичко добронамерени. Интерактивните академични 

дискусии ми помогнаха да формулирам за себе си културната 

специфика на Еразъм студентите и оформиха фундамента 

на моето развитие като преподавател в мултикултурна сре-

да. До голяма степен имах възможност да приложа и опита, 

придобит през четиримесечната ми специализация в Cornell 

University (САЩ), където различните нагласи и предходен опит 

на студентите се оказаха сред основните им преимущества 

в тяхното професионално и академично развитие. 

Участието ми в „Еразъм” повлия и на личностното ми разви-

тие. Мултинационалната среда, изпълнена с разнообразни 

очаквания към моето поведение, оформи и подсили някои от 

качествата ми, сред които интеркултурна търпимост, то-

лерантност към грешките, чрез които младият човек гради 

своето развитие, креативен диалог, ориентиран към из-

граждане на баланс на взаимните очаквания и достижения.

Програма „Еразъм” има множество положителни страни. 

От една страна, тя изгражда доверие между различните 

народи, подготвяйки ги за уникалните предимства, които 

ЕС предоставя на своите граждани. От друга страна, е въз-

можност за преподаватели и студенти да се съизмерят с 

колегите си, да придобият по-добра представа за своите 

силни и слаби академични страни и да усъвършенстват лич-

ностното си и професионално развитие.

В Антверпен, Белгия

Даниел
Павлов
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Американски университет 

в България, гр. Благоевград

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2007 – 2008 г. 

Приемаща институция:

 Университет в Аликанте, 

гр. Аликанте, Испания

Специалност: 

Компютърни науки

Казвам се Стоян Бонев и съм преподавател по компютър-

ни науки в Американския университет в България. Познавам 

програмата от 2001 година и съм убеден неин привърже-

ник. Като Еразъм координатор в катедрата популяризирам 

програмата сред студенти и колеги, а през академичната 

2007/2008 година посетих университета в Аликанте като 

гост-преподавател.

Вярвам в предимствата за участниците в Еразъм обмена 

на студенти и преподаватели и понякога с изненада се на-

тъквам на предубеждението или липсата на интерес у някои 

студенти. А ползите от програмата са много за всички, 

участващи в нея.

Преподавател с Еразъм грант има възможности за изява в 

чужд университет, възможност да установи контакт с ко-

леги, да сравни учебни планове и програми.

Студент, преминал един или два Еразъм семестъра в друг 

университет, се превръща в културно и духовно обогатена 

личност. Той усвоява чужд език, запознава се с бита и кул-

турата на друга нация, среща се с манталитета и маниера 

на преподаване на различен от познатия в родния универси-

тет преподавателски екип, установява нови запознанства, 

общува с много нови хора, има възможност да търси поле 

за изява в нови измерения. Показателен е и следният факт: 

по мои лични наблюдения, практически всички студенти се 

завръщат доволни и удовлетворени от преодолените труд-

ности и със самочувствието на хора от голямото семей-

ство на страните от Европейския съюз.

Програма „Еразъм” и моята професия

Стоян
Бонев
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Американски университет 

в България, гр. Благоевград

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2007 – 2008 г.

Приемаща институция:

Университет в Печ, 

гр. Печ, Унгария 

Специалност: 

Европеистика, Политология 

и Международни отношения 

Преживяване, което остави своя отпечатък върху начина 

ми на живот, което ми предостави нови гледни точки и ме 

запозна с нова култура и традиции – така най-кратко бих 

описала участието си в програма „Еразъм”. Възможността, 

която дава право на студентите да прекарат семестър или 

два в чужбина, да почерпят опит от свои връстници и да 

се впуснат в непознато приключение, е нещо, което, според 

мен, всеки трябва да изживее. 

Може би основната причина да се спра на Унгария е, че това 

е страна с богата и интересна история и с невероятна ар-

хитектура. Сградата, в която се помещава парламентът в 

Будапеща, е една от най-старите в Европа и наред с това 

– популярна туристическа забележителност. Градът, в който 

се намира приемният университет, Печ, е изключително при-

ятно място, с приветливи хора и разнообразие от културни 

монументи. В академично отношение ми допадна откритата 

и приятна за дискусии атмосфера. Имахме възможност да 

обсъждаме различни политически въпроси. По този начин все-

ки от нас допълваше това, което вече знаеше, с нов поглед 

върху темата. Не на последно място, програмата включваше 

вълнуващи културни мероприятия. Наред с интересните лек-

ции и часове, оживени и интерактивни дискусии, посетихме 

няколко фестивала, разкриващи различни аспекти от унгар-

ския начин на живот, заедно с нашите нови унгарски прияте-

ли опитахме от ароматното унгарско вино, забавлявахме се. 

Програма „Еразъм” е нещо повече от възможност човек да 

пътува. Тя ни прави по-независими и отваря съзнанието ни 

към нови идеи. В същото време насърчава толерантност-

та между младежи с различни мирогледи, предоставя въз-

можност за създаване на контакти. С други думи – придава 

реално измерение на понятието европейска идентичност, 

защото ни показва, че можем наистина да бъдем единни в 

своето многообразие.

Европейска идентичност

Венера
Николаева
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Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив

Преподавателска мобилност, 

академична 2007 – 2008 г. 

Приемаща институция:

Университет Лафбъро, 

гр. Лафбъро, Великобритания

Специалност: 

Американистика

Когато университетски преподавател пътува, за да препо-

дава в друга среда, възникват множество въпроси, свързани с 

избирането на теми, които, от една страна, да са свързани 

с образователния процес в приемащата страна и, от друга, 

да го обогатяват по някакъв начин – Какво изучават сту-

дентите там в моята област? С какво мога да допринеса? 

Какво ще им бъде интересно? Други въпроси са свързани с 

това доколко преподавателят може да предвиди новата си 

аудитория по отношение на натрупан образователен опит и 

на интереси – Кои са моите студенти там и как ще задържа 

вниманието им? Предизвикателството от тези въпроси и 

откриването на отговорите е всъщност едно от основните 

неща, които ме привлякоха към програма „Еразъм”, защото 

то освежава и разчупва натрупана преподавателска рутина. 

От друга страна, разбира се, е онзи момент, в който си каз-

ваш – Нови млади хора те зареждат с нови мисли, срещаш 

колеги, с които би могъл да бъдеш съмишленик. Реалните из-

мерения на тези моменти са изследователски или образова-

телни проекти, променени учебни материали и нови универ-

ситетски курсове, както и, естествено, академични статии, 

които са плод на вдъхновение и на възможността за достъп 

до богати и разнообразни ресурси – както човешки, така и 

натрупани като интелектуален труд и продукти. Мисля, че – 

за мен лично поне е така – след период на обмен по „Еразъм”, 

когато един университетски преподавател се връща в изпра-

щащата институция, сборът е по-голям от сумата на от-

делните натрупвания в изпращащата и приемащата страна. 

Радвам се, че тази възможност съществува не само за мен 

и моите колеги, но и за студентите, на които преподавам – 

било то от Пловдивския или от университетите в Полша, 

Турция или Великобритания, които всяка година изпращам или 

посрещам в качеството си на координатор по програма „Ера-

зъм” в катедрата, в която работя. 

В Лафбъро, Великобритания

Милена
Кацарска
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Стопанска академия „Д. А. Ценов”

гр. Свищов

Преподавателска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2007 – 2008 г. 

Приемаща институция:

Висше държавно професионално 

училище, Калиш, Полша

Специалност: 

Икономика и управление, 

Туризъм

Ефектите от мобилност по програма „Еразъм” могат да 

се систематизират в две фундаментални групи. Първата 

съдържа онези от тях, които са пряко измерими, придоби-

ти вследствие на реализираното пътуване и пребиваване 

в чуждестранен университет. Те са резултат от посеще-

нието на лекции, ползването на литературни източници в 

чуждестранната библиотека и други дейности, свързани с 

обучение и водещи до усъвършенстване в професионалната 

сфера. Втората група са непреките ефекти или тези, свър-

зани с опита от пребиваването извън обичайната среда на 

живот, които нямат директен измерител след завръщането 

в постоянното местоживеене. Това са онези културни и со-

циални въздействия, които по един или друг начин са проява и 

форма на себеразвитие. Това себеразвитие в крайна сметка 

рефлектира положително както върху изследователската 

работа, така и върху университетската трибуна.

Едно от ценните неща, които дължа конкретно на престоя си 

по „Еразъм” във Висшето държавно училище в Калиш бе сре-

щата ми с преподавателите, някои от които впоследствие 

участваха в научни прояви в СА „Д. А. Ценов”, Свищов. Тези 

форми на професионални взаимоотношения са предпоставка 

за установяване на трайни творчески контакти. Вбъдеще те 

биха могли да бъдат полезни за съвместни научни изследва-

ния, международни проекти и т.н. Не бе маловажна за мен и 

възможността да почувствам атмосферата на града и реги-

она, облика на местните хора, техния начин на живот и рабо-

та, да посетя някои атрактивни туристически забележител-

ности. Всичко това е принос към личностното обогатяване.

Мобилността на преподавателите с цел обучение или пре-

подаване е начин за прогресивно развитие и придаване на 

европейски измерения във висшето образование, което по-

средством програма „Еразъм” се превръща във все по-масо-

ва университетска политика. 

В Калиш, Полша

Петя
Иванова
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Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“

гр. Варна

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2007 – 2008 г.

Приемаща институция:

University College of International  

and Public Relations, 

гр. Прага, Чехия 

Специалност: 

Международни отношения

Разбрах за програма „Еразъм“ през 2006 година, когато ста-

нах студентка в първи курс, специалност „Международни 

отношения“ във Варненски свободен университет „Черно-

ризец Храбър“. Стремежът ми към усъвършенстване на ези-

ковите ми умения, самостоятелния живот в чужда държава 

и опознаването на нова среда, бяха само една малка част 

от нещата, които ме мотивираха да участвам в програма-

та. Освен това, фактът, че след приключване на периода на 

обучение в приемащото висше учебно заведение ще получа 

пълно академично признаване, беше още един плюс, който ме 

убеди да замина.

Още в самото начало на мобилността осъзнах безбройните 

предимства, които програма „Еразъм” предлага на един съ-

временен студент. Освен академичните и образователните 

предимства, програмата предоставя на участниците и уни-

калната възможност да черпят от опита на чуждестранни 

преподаватели и да се обучават на чужд език. 

Програма „Еразъм“ бе един от определящите фактори в 

избора ми за професионално развитие. Тя ми помогна да 

осъзная желанието си да опознавам различни култури, да 

контактувам на различни езици и да пътувам. След моето 

дипломиране, тя ми послужи като ориентир, който посто-

янно ми напомняше в каква посока искам да се развивам. И 

накрая успях да постигна тази цел, като започнах работа в 

международния отдел на моята Алма Матер. 

На всички настоящи и бъдещи студенти бих дала следния 

съвет: възползвайте се от уникалната възможност, която 

ви предоставя вашият университет да учите в чужбина, да 

пътувате, да се забавлявате. Опознайте света!

В Прага, Чехия

Кирияки
Чоху
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Бургаски свободен университет, 

гр. Бургас

Студентска мобилност 

с цел обучение

академична 2008 г.

Приемаща институция:

Universidad San Jorge, 

гр. Сарагоса, Испания

Специалност: 

Журналистика

Причината, която предизвика откровения ми интерес към 

програма „Еразъм“, беше сътрудничеството на моя универ-

ситет с няколко учебни заведения в Испания и възможност-

та да отида именно там. Испания е прекрасна страна и 

обикновено е асоциирана с редица положителни стереоти-

пи, а шансът да се убедя лично колко са основателни, ме при-

влече изключително много. По-късно се оказа, че тази Испа-

ния, която видях, е много по-красива, а испанците – много 

по-чудесни и топли хора от всички стереотипи. 

Едно от най-прекрасните неща, които ми се случиха по вре-

ме на престоя ми там, бяха именно хората. Имах шанса да 

живея у едно семейство, което сега бих могла да кажа с 

удоволствие, че вече пет години чувствам като свое. Чети-

рите месеца в дома на Ана, Пако и Алба ми показаха отблизо 

не само тяхната култура и начин на живот, но ми помогнаха 

да разбера повече за историята и социалните процеси в 

Испания, къде са най-красивите плажове на Барселона и как 

се готви най-вкусната паеля. 

Неоспорим е и приносът на програмата към професионално-

то ми развитие, на първо място заради разширяване на ези-

ковата компетентност. Докато бях там, в университета 

беше организиран интензивен курс по испански език, който, 

заедно с езиковата среда, постави солидна основа за това. 

Фактът, че учебната програма в моя университет и тази в 

Сарагоса бяха доста различни, ми даде шанса да посещавам 

класове като „Фотография“ и „Международни отношения“ 

например, от които се интересувах от дълго време. Мно-

гото създадени контакти с други студенти, преподаватели 

и професионалисти са още едно от големите „ЗА“, поради 

които си струва да си „Еразъм“! 

В Испания 

Мария
Кокончева 
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Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов“ 

гр. Свищов

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2008 г.

Приемаща институция:

Universidad de Huelva, 

Huelva, Spain

Специалност: 

Бизнес информатика

За пръв път се поинтересувах за секторна програма „Ера-

зъм“ през 2007 година. Дотогава просто бях срещал това 

име в няколко статии, но нищо повече. След като разбрах 

за възможностите, които тя предоставя, не се нуждаех от 

много време, за да реша, че искам да бъда участник в нея. 

Желанието ми да посетя университет в друга държава и 

да се обучавам там за известен период от време беше во-

дещият мотив, който ме накара да стана част от Еразъм 

общността. Заедно с това исках да проверя дали умението 

ми за прескачане на езикови бариери е достатъчно развито. 

Ежедневната комуникация на чужд език е голямо предизвика-

телство, но преодолееш ли го веднъж, след това може да ти 

носи само дивиденти.

Работата в екип е умение, което е залегнало в основата на 

всяка обява за работа днес. Времето, прекарано в чужбина 

по програма „Еразъм“, ми помогна да го надградя, като дори 

го преобразувам в работа в интернационален екип. Пре-

живените три месеца в университета в Уелба разшириха 

значително листата ми с контакти – както лични, така 

и професионални. Повечето от тях продължават да са ак-

тивни и до днес. Преди да замина, никога не съм си мислел, 

че мога да се запозная с хора от толкова различни нацио-

налности. Всъщност срещата със студенти от различни 

държави разширява познанията ти за света. Самият ти 

ставаш част от един временен мини свят, в който трябва 

да представиш страната си – език, обичаи, образование и 

т.н. В същото време,от посещаваните лекции, както и на 

разказите на останалите „Еразъм“ студенти, можеш да на-

правиш съпоставка с това как се осъществява обучението 

в другите държави. 

Участието ми в тази програма се превърна в ключ за много 

врати. „Еразъм“ е само един път в живота – ако имаш въз-

можност, не пропускай това образователно приключение.

В Уелба, Испания

Асен
Божиков 
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Медицински университет

гр. Пловдив 

Студентска мобилност 

с цел практика, 2008 г. 

Приемаща институция:

Universite de Jules Verne, 

Amiens, France

Специалност: 

Фармация

“Chers passagers, bienvenus à Paris!“ – каза пилотът, щом кац-

нахме на френска земя през лятото на 2008 година, когато 

започна моята авантюра, наречена „Еразъм”. Знаех, че ме 

очаква едно незабравимо преживяване, което щеше да оста-

ви отпечатък в живота ми завинаги. 

След като разбрах за програмата „Еразъм”, осъзнах, че имен-

но това е възможността, която съм чакала. Даваше ми се 

шанс да попадна в една съвсем различна среда, да видя как 

се обучават и работят колегите във Франция, да надградя 

наученото и да се върна, израснала както в личен, така и в 

професионален план. За мен това беше предизвикателство, в 

което бях готова да се впусна с цялата си енергия. 

Престоят ми в град Амиен оправда и дори надхвърли очаква-

нията ми. Там успях да видя един различен начин на обучение, 

различен подход към студентите. Имах щастието да рабо-

тя в големи лаборатории, имах достъп до най-актуалната 

научна литература и усъвършенствах способността си за 

работа в екип. Но по–важното, което се случи с мен, беше, 

че повярвах в себе си – че наистина съм способна да се 

справя дори в непозната обстановка, че мога да преодолея 

страховете си и да постигна успехи.

Към днешна дата оценявам тези 4 месеца като повратен 

момент в своя живот. Истината е, че пораснах по време на 

престоя си там – научих се да разчитам повече на себе си, 

да бъда по-отговорна и смела. Научих се да отстоявам права 

си и да бъда по-целеустремена. Ето защо смело мога да кажа, 

че „Еразъм” възпитава, „Еразъм” ти помага да намериш себе 

си и да се развиеш като личност. „Еразъм” те кара да се 

чувстваш част от нещо специално, променя мирогледа ти и 

светът се превръща в едно съвсем различно място, в което 

произходът, расата и религията нямат никакво значение. 

Такъв беше „Еразъм” през моите очи – така го почувствах и 

изживях, така промени и обогати живота ми.

„Еразъм” през моите очи

Албена
Бали 
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Технически университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел практика, 2008 г.

Приемаща институция:

Institute for Automatic Control 

Engineering, гр. Мюнхен, Германия 

Специалност: 

Приложна математика

Както повечето млади хора, след завършването на бакала-

върската си степен, още не бях сигурен как искам да се 

развивам вбъдеще. Така, продължавайки обучението си с 

магистратура в Факултет по приложна математика и ин-

форматика в Технически Университет – гр. София, започнах 

работа в голяма международна финансова компания. След 

няколко месеца вече знаех, че не съм създаден за този вид 

индустрия. Затова бях особено въодушевен, когато за пър-

ви път разбрах за новата дейност по програма „Еразъм”: 

практика в чужбина. Това беше моят шанс да намеря какво 

наистина ме интересува и да се гмурна смело в него.

Като на шега пристигнах в Мюнхен на първи април. Не знаех 

точната тема на новия си проект освен факта, че е свър-

зан с обработване и разпознаване на образи, сфера, която 

ми беше особено любима още от първите дни на следва-

нето ми. Работата се оказа действително интригуваща: 

малко изчисления от теория на информацията, моделиране 

от теория на управлението и накрая имплементация на C/

C++ код в Autonomous City Explorer (ACE), дружелюбен робот, 

който впоследствие спечели наградата за най-иновативен 

робот за 2008 година. Всички тези задачи бяха нови за мен, 

затова още в самото начало на практиката трябваше да 

вляза в света на инженерите около мен – опит, оказал се 

впоследствие безценен.

По стечение на обстоятелствата останах да живея в Гер-

мания. В момента съм докторант по теоретична невро-

наука в Берлин. Живея с приятелката си, която също така 

„случайно“ програмираше нашия приятеля ACE като част от 

дипломната си работа. Накратко – това е моята Еразмус 

история. Дали тази практика успя да промени живота ми? 

Дали в положителна посока? Нека читателят сам прецени 

отговорите на тези въпроси.

В Мюнхен, Германия

Николай
Ченков
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Университет за национално 

и световно стопанство

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2008 г.

Приемащи институции :

Университета на Храдец Кралове, 

Чешка Република; 

Икономически университет, 

Братислава, Словакия

Специалност: 

Приложна статистика 

и иконометрия

Започнах участието си в програма „Еразъм“ през пролетта 

на 2007 г. с преподавателска мобилност във Факултета по 

информатика и мениджмънт към Университета на Храдец 

Кралове, Чешка Република. В самото начало включването ми 

в програмата бе мотивирано предимно от вътрешна подбуда 

за „сверяване на часовника“. Макар придружени от присъщи-

те за „първия опит“ трудности, срещите и общуването с 

чешките колеги и студенти оставиха и до ден днешен силно 

впечатление у мен.

Впоследствие интересът ми към програмата се повиши по-

ради възможността да осъществя следващата си мобилност 

в Икономическия университет – Братислава, чиито научен и 

образователен профил е практически идентичен с този на 

моя университет. Провеждането на планираните учебни заня-

тия със студентите, както и взаимодействието със словаш-

ките колеги оказа значимо влияние върху професионалното ми 

развитие. Получих надежден ориентир за начина, по който се 

преподават дисциплините от областта на приложната ста-

тистика в европейски университет със сходна предметна 

насоченост. Получих изключително ценната възможност да 

опозная съвременните технологии и методически аспекти 

на университетското обучение по целевите дисциплини, при-

лагани в университет от скоро приета в Европейския съюз 

страна, но постигнал завидна степен на интеграция в евро-

пейското образователно пространство. 

Нямам съмнение, че включването ми в програма „Еразъм“ 

оказа благоприятно въздействие върху мен както в профе-

сионален, така и в личностен план. Извършеният успешен 

трансфер на съвременни методически знания и форми за 

университетско обучение далеч не е единствената полза от 

участието ми в „Еразъм“ – в крайна сметка, най-ценното за 

мен бе утвърждаването на усещане за реална интеграция в 

европейското образователно пространство.

В Братислава, Словакия

доц. д-р Венелин 
Бошнаков
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Висше училище 

„Международен колеж” – 

Албена, Добрич 

Студентска мобилност 

с цел практика, 2008 г.

Приемаща институция:

LGSV Enterprises Ltd, Кипър 

Специалност: 

Хотелски мениджмънт

През лятото на 2008 г. студенти на Висше училище „Междуна-

роден колеж” за първи път участваха в мобилност по програма 

„Еразъм” с цел практика. Имах удоволствието да бъда сред пър-

вите, които заминаха на практика в Кипър. Въпреки липсата на 

предишен опит, доброто име на програмата сред студентите 

и подкрепата от страна на колежа гарантираха безпроблемно-

то ни пребиваване в страната. Екипът на програма „Еразъм” 

от колежа поддържаше постоянен контакт с нас, докато бяхме 

на практика. Голямо влияние върху мен оказа и изборът на дес-

тинация – прекрасно място с вълшебен средиземноморски кли-

мат. Мобилността с цел практиката в рамките на секторна 

програма „Еразъм” в Кипър ми помогна да установя контакти 

с много хора, не само приятели, но и потенциални работодате-

ли. Положителното впечатление от страната, приветливият 

начин, по който бяхме посрещнати, подкрепата, която ни бе 

дадена и незабравимото, изпълнено с емоции лято, бяха глав-

ните причини за избора ми на място, където сега провеждам 

своята магистратура. Завършвайки МБА със специализация в 

областта на човешките ресурси, мога само да благодаря на 

програма „Еразъм” за пътя, по който ме поведе. Ако не беше 

стажът в Кипър, какъв ли щеше да бъде шансът ми на 23 г. да 

публикувам статия в списанието на Кипърската Асоциация по 

човешки ресурси? Международният опит и познанията за чуж-

да култура, допълнени с подобрение в езиковите ми познания не 

само по английски, но и по гръцки език, са част от ползите на 

практиката ми в Кипър. С помощта на „Еразъм”, студентите 

придобиват увереност и възможност да приложат натрупани-

те знания на практика в чужбина и да научат специфични за 

работата детайли, които не са описани в учебниците. Това е 

предимство, особено в конкурентни времена като днешните. 

Благодаря за предоставената ми възможност да участвам в 

мобилност с цел практика „Еразъм”, която може да промени 

живота на участниците в нея, без те дори да осъзнават това.

В Кипър

Маноела
Хаджиева
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Висше училище 

„Международен колеж” 

Албена, гр. Добрич

Мобилност на академичния 

и неакадемичен състав 

с цел обучение, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

PIRAMK University of Applied Sciences, 

гр. Тампере, Финландия 

Специалност: 

Туризъм

Реших да участвам в мобилност на академичния и неакаде-

мичен състав с цел обучение в рамките на секторна про-

грама „Еразъм”, за да разширя професионалните си и лични 

контакти в областта на образователния мениджмънт и да 

опозная финландската култура, както и да сравня равнище-

то на обучение във Висше училище „Международен колеж” 

- Албена (ВУМК) и в PIRAMK University of Applied Sciences. 

Резултатът от обмена беше изключително положителен. 

Осъществих полезни контакти на професионално и лично 

ниво и придобих ценен опит. 

Пътуването ме зареди с множество идеи за оптимизиране 

на административните процеси във ВУМК, които впослед-

ствие внедрих в преподавателската си и административ-

на дейност в качеството ми на академичен директор. В 

резултат от мобилността и на иновативните практики, 

които бяха споделени с мен и с колегите ми от ВУМК по 

време на срещите ни с ректора на университета домакин 

и с представители на висшия мениджмънт, качеството на 

административното обслужване във ВУМК беше повишено. 

Обменът доведе и до увеличаване на студентския обмен 

по секторна програма „Еразъм” между двете висши учебни 

заведения. 

В личностен план обменът ми помогна да се запозная с фин-

ландската култура, история и природа. Програма „Еразъм” е 

изключително полезна не само за студенти, но и за членове 

на академичния и неакадемичен състав. Тя стимулира меж-

дукултурния обмен и помага на работещите в сферата на 

висшето образование „да си сверят часовника” с колегите 

от чуждестранни висши училища.

В Тампере, Финландия

доц.д-р Станислав 
Иванов

41



Медицински университет

гр. Плевен 

Студентска мобилност

с цел обучение, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

Брюкселски свободен университет, 

гр. Брюксел, Белгия

Специалност: 

Медицина

 

Зная за програмата „Еразъм” от колеги от Медицински уни-

верситет гр. Плевен, но въпреки това по-подробна информа-

ция получих, едва когато присъствах на среща между пред-

ставители на програмата и студенти от университета. 

С радост разбрах, че нашият университет има подписан 

договор с Брюкселския свободен университет в Белгия. Това 

ми даваше шанс да упражня не само професионалните си 

умения, но и френския език, който бях позабравил.

Преди да замина за Брюксел, се срещнах с двама колеги, ко-

ито ми дадоха необходимата информация и значима за мен 

подкрепа. Разказаха ми за начина на обучение, за самия град, 

въведоха ме в чисто битови детайли. 

Когато пристигнах в Брюксел, ме посрещна и ми оказа се-

риозна подкрепа колежка, завършила нашия университет, за 

което съм й благодарен, защото ми помогна да преодолея 

първоначалния стрес от непознатото. 

При срещата си с координатора по програмата на Брюк-

селския университет получих необходимия пълен пакет от 

документи и неочаквана за мен покана да членувам в клуб 

на студентите от „Еразъм”. Бях силно впечатлен от гос-

топриемството и това ми помогна да бъда по-силен в ко-

муникацията си на френски език. Чрез този клуб опознах 

колегите от програмата и самата страна, тъй като бяха 

предвидени много екскурзии и социални програми. 

През учебната година имах възможност да проведа прак-

тики в различни болници на европейската столица. Това 

обогати медицинските ми познания, научи ме да работя по 

определени правила и методи, които прилагам във всеки-

дневната си практика като лекар. Успях да слушам лекциите 

на водещи преподаватели, един от които е Жан Луи Венсан.

За мен това е неописуемо преживяване, което определено 

си заслужаваше.

В Брюксел, Белгия

Владимир
Радев 
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Колеж по мениджмънт, 

търговия и маркетинг

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академични 2008 – 2011 г. 

Приемаща институция:

West Lithuania Business College, 

гр. Клайпеда, Литва 

Специалност: 

Маркетинг

Програма „Еразъм” представляваше за мен уникален шанс за 

работа в професионална среда, различна от тази в България. 

Интерес у мен предизвикаха основните принципи на програма-

та, съдействащи за премахване на всякакви бариери, свързани 

с езикови, национални и други различия, разделящи хората. Това 

беше възможност за разширяване на моите лични и професио-

нални хоризонти. Реализацията впоследствие на „мобилност с 

цел преподаване” представляваше едно предизвикателство към 

умението ми за адаптиране към непозната среда, към чуждес-

транни студенти. Това предизвикателство с течение на време-

то се превърна в истинско удоволствие. В West Lithuania Business 

College, гр. Клайпеда, Литва, където основно изнасях лекции, се 

запознах с колеги, притежаващи висок професионализъм, съче-

тан с отзивчивост и сърдечно отношение. Колежът предоста-

вя образование от висока класа със силна международна ориен-

тация в областите Икономика, Мениджмънт, Право. Опитът, 

събран по време на пребиваването ми там, стимулира развити-

ето на моите компетенции в областта на комуникирането и 

презентирането пред чуждестранна аудитория, повишаването 

на чуждоезиковата ми култура. По време на мобилността се 

убедих в действието на принципите на откритост, демокра-

тичност и плурализъм не само в процеса на преподаване, но и на 

общуване. Имах възможност да се запозная с един нов начин на 

живот, нова култура, нови нрави, които надхвърлиха моите очак-

вания. Установих професионални и лични контакти, открих нови 

приятели. Пътуванията, ангажиментите и срещите в рамките 

на „Еразъм” се превърнаха в потребност за мен. Тази програма 

наистина представлява социален и културен феномен. Съвсем 

оправдано е често срещаното твърдение за нея, че създава 

усещане, съзнание за споделена идентичност в контекста на 

европейското гражданство. Подобни програми правят Европа и 

света по-гостоприемно и уютно място за живеене, предразпо-

лагащо към развитие, солидарност и обединение.

Как „Еразъм” промени живота ми

гл.ас. Маргарита 
Данчева
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Академия за музикално, танцово  

и изобразително изкуство

гр. Пловдив

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академични 2008 – 2012 г.

Приемащи институции :

Консерватория „Джузеппе Тартини” 

гр. Триест, Италия; 

Музикална Академия „К. Липински” гр. 

Вроцлав, Полша; 

Академия Сибелиус,  

гр. Хелзинки, Финландия;

Академия за музика и драма 

гр. Одензе, Дания 

Специалност: 

Музика/Музикология

Новото винаги изкушава. Това се случи и при запознаване-

то ми с програма „Еразъм” по време на семинар, органи-

зиран от Център за развитие на човешките ресурси - гр. 

София, в аулата на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” преди няколко години. Срещи, общуване и работа 

с колеги и студенти от висши училища в Европа – прекра-

сен шанс, предоставен от преподавателските мобилности 

на програмата! 

Посещенията ми в музикалните академии в Бидгошч и Вроц-

лав - Полша, в Хелзинки - Финландия, Триест - Италия, разго-

ворите с преподаватели, пряката работа със студентите 

там не бяха само генератор на нови идеи, емоции и обогатя-

ване на професионален опит. Те са възможност да осъзнаеш 

колко сродни са проблемите пред съвременното висше об-

разование в областта на изкуството в Европа, независимо 

от обусловеността им от културни традиции, национална 

идентичност, темпове на развитие. Там, на място, разби-

раш и друго - как различният ритъм на живот, различната 

динамика на ежедневието променят не само прагматична-

та житейска позиция на личността, но и отношението й 

към нематериалното, към духовното. Осъзнаваш още по-

дълбоко отговорността си на учител, значението на всяка 

своя дума, постъпка, жест...

Какво дава преподавателската мобилност по „Еразъм” на 

своите участници?

- разчупва рамки;

- запълва празни полета;

- изтласква линията на собствения ти хоризонт по-далеч;

- променя отношението ти към изконни ценности;

- обогатява способността ти да даваш и да получаваш;

- прави те съпричастен към бъдещето на Европа.

Попътен вятър на програма „Еразъм” и през следващите 

двадесет и пет и повече години!

В музикалните академии в Европа

проф. Снежана
Симеонова
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Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”

гр. София

Студентска мобилност

с цел обучение, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

Вроцлавски университет, 

гр. Вроцлав, Полша 

Специалност: 

Журналистика / 

Европейска интеграция

Да бъдеш Еразмус е начин на мислене и едно неповторимо 

чувство, което не може да се обясни на хора, които не са го 

изживели. Аз имах възможността да участвам в програмата 

като бакалавър по журналистика и през 2008/2009 учебна 

година заминах за Вроцлав, Полша. Там наистина се срещнах 

с най-приятния аспект на европейската интеграция – въз-

можността да живея в 16-етажно панелно общежитие със 

стотици други Еразмуси. Имах възможност да уча полски – 

тази енигма, която вече безкрайно обичам, както и множес-

тво предмети, свързани с полско кино, култура и театър. 

Това определено разшири моите интереси и след като се 

върнах и завърших моята бакалавърска степен по „Журна-

листика”, бях изправена пред голям избор – кой от новите си 

интереси да последвам – този на европейския дух, загнездил 

се в мен, или новата ми любов към киното. 

За щастие, не се наложи да избирам, защото записах две 

магистратури – по „Европейска интеграция” и „Литерату-

ра, кино и визуална култура”. Няма да е пресилено, ако кажа, 

че бях повече от вдъхновена именно от престоя си в китния 

полски град, от възможността да обменяш опит от първа 

ръка, да загърбиш предразсъдъците, които обществото ти 

е наложило, и ако решиш – да изградиш свои такива, но на 

база на личния контакт. Защото програма „Еразъм” ти дава 

свобода – да пътуваш, да учиш, да възприемаш Европа по 

различен ъгъл и да пренареждаш собственото си виждане 

за света. Но програмата също така те променя. Кара те 

да се чувстваш едно малко парче от нещо голямо... нещо, 

което е само на един полет разстояние. Защото, както се 

шегуваме с моите приятели, „Вие я наричате Европа, ние я 

наричаме свой дом”.

„Еразъм” ти дава свобода

Лилия
Буюклийска
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Медицински университет, 

гр. Варна

Студентска мобилност 

с цел практика, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

Университетска болница, 

гр. Бари, Италия

Специалност: 

Медицина – Урология 

 

Бях студент по медицина 5-ти курс в МУ „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов“ гр. Варна, когато научих за програма „Еразъм“ от сай-

та на университета. Координаторът на програмата ми предос-

тави пълна информация за условията за кандидатстване. Полу-

чих списък с държави, в които бих могъл да прекарам стажа си, 

и погледът ми попадна на Италия. Захласнат по детската си 

мечта за тази държава с история, традиции и култура, си поми-

слих, че се открива възможност мечтата ми да стане реалност. 

И така през 2009 г. направих избор – да проведа преддипломния 

си стаж в Италия – Бари, за 6 месеца: 3 в клиника по хирургия 

и 3 в клиника по педиатрия. Още от първия си ден в Италия се 

запознах с невероятно добри професионалисти. За някои от тях 

ми трябваше само минутен разговор, за да ги почувствам като 

добри приятели и хора, които съм познавал цял живот – прияте-

ли, които ме приеха в „големите” си сърца. Почувствах се у дома. 

Имах шанс да се запозная със европейски методи в областта 

на медицината и да натрупам нови познания. Имах честта да 

присъствам на много операции, но никога няма да забравя 1000-

та бъбречна трансплантация в университетската болница в 

Бари. Тя бе важно събитие за лекарите и за цялата общност 

на Италия. Надявам се някой ден това да се случи и в болница 

„Света Марина” в моя роден град. През октомври 2009 г. взех 

участие в международна конференция в Лунд, Швеция, на която 

се обсъждаше бъдещото развитие на програмата. За участието 

си в „Еразъм“ и като 2-милионен студент на България, заедно с 

още 30 студенти от различни държави на Европа, получих на-

града – статуетка с лика на „Еразъм“, лично от еврокомисаря 

по образованието Марош Шевчович. Подарих наградата си на 

университета. Тя не бе моя. Зад нея стои трудът на цялото 

ръководство на МУ „Проф.Д-р П. Стоянов“ и на УМБАЛ „Света 

Марина“ - Варна. Горд съм, че бях част от програма „Еразъм“, 

която беше мое вдъхновение да прегърна урологията като свое 

призвание и професия. 

С „Еразъм“ опознаваш себе си

Д-р Петър
Косев
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Великотърновски университет 

„Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

Институт „Еразъм”, 

гр. Брюксел, Белгия 

Специалност: 

Приложна лингвистика / 

направление Филология

Секторна програма „Еразъм” наистина промени живота ми 

в много аспекти. В интерес на истината, мои близки прия-

тели ме запалиха по идеята. Информация получих в Еразъм 

центъра на нашия университет. Хубавото е, че програмата 

много се популяризира и по този начин все повече хора имат 

достъп до нея.

Престоят ми в Брюксел повлия много благоприятно езикови-

те ми умения и допринесе за професионалното ми развитие, 

тъй като имах възможността да упражнявам холандския си 

език, с който в момента работя.

Освен това имах досег с белгийската култура и това доста 

ми помогна, тъй като фирмата, в която понастоящем работя, 

се занимава предимно с белгийски клиенти. Да познаваш ман-

талитета на хората е голям плюс и улеснява комуникацията. 

Програмата повлия много благотворно и на личностното ми 

развитие. Спечелих нови приятели, сблъсках се с нови култу-

ри. Впечатлиха ме ужасно много неща, все пак това беше 

първото ми излизане в чужбина. Успях донякъде да позициони-

рам себе си и родната си страна в многопластовия световен 

пъзел. Научих се да бъда по-толерантна и по-гъвкава. Раз-

брах доста неща за себе си, оглеждайки се в другите. Имах 

възможност да пътувам, да видя нови, интересни, непознати 

неща. Да погледна света през призмата на другите. И най-ве-

че, изкарах си страхотно! Остават ми много хубави спомени!

Положителните страни са много и зависят от съответ-

ната университетска специалност. Лично за мен беше от 

изключително значение да упражнявам чуждия език, който 

уча, както и да вляза в досег със съответните държави, 

където той се говори.

За всекиго би било от полза да участва в програмата. Плю-

совете са много и зависи от самия теб да протегнеш ръка и 

да черпиш с пълни шепи. Успех на всички, на които предстои 

да се включат.

В Брюксел, Белгия

Божена
Ботева
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Великотърновски университет 

„Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Велико Търново

Мобилност на преподавателския 

и непреподавателски състав 

с цел обучение, 

академична 2008 – 2009 г.

Приемаща институция:

Педагогическо висше училище,  

гр. Клагенфурт, Австрия

Специалност: 

Инженер по автоматика, 

консултант по управление, 

счетоводство и контрол

Напоследък се заговори по въпроса за реализацията на младите 

хора, както и за това дали тяхното ниво на подготовка отго-

варя на очакванията на бизнеса. В тази връзка интерес пред-

ставлява една от целите на „Еразъм“ – повишаване качест-

вото на образованието и сътрудничеството между висшето 

образование и бизнеса и като продължение – разработване и 

трансфер на иновативни практики във висшето образование, 

включително от една европейска държава в друга.

Визитата си осъществихме след предварителни контакти 

с Педагогическото висше училище в гр. Клагенфурт за уто-

чняване на периода, програмата и целите на посещението: 

запознаване със структурата на управление, с дейностите 

на административното ръководство, с начина на вземане на 

управленски решения в зависимост от връзките с държава-

та и поръчката за обучение на педагогически кадри.

Следвайки програмата, се запознах със структурата на 

връзките с организациите, приемащи за реализация кадри-

те на университета. На практика при тях, потребителите 

на кадри – директорите на училища – участват в ръковод-

ството и учебния процес на Висшето училище. 

Запознаването с добрите практики в областите от про-

грамата на посещение имаха ползотворен ефект върху 

работата ми. Предприехме съчетаване на средствата и 

съдържанието на дейностите от различните проекти и 

постигнахме конкретни резултати за участие на работо-

дателите в учебния процес. Създадохме действащи рабо-

тодателски структури на територията на Университета. 

Ново развитие получи проектът на белгийска компания в 

България, която предлага на студентите договори за сти-

пендии с осигурена работа. В същата насока се развива и 

проектът „Център за студентска практика“ съвместно с 

компания, която финансира оборудването на зала за обуче-

ние на стажанти за работа по нови проекти.

В Клагенфурт, Австрия 

Олег
Божанов
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Лесотехнически университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2009 г.

Приемаща институция:

Fachhochschule Salzburg,

Университет по приложни науки, 

гр. Залцбург, Австрия 

Специалност: 

Инженерен дизайн

„Еразъм” беше едно от най-хубавите неща, които съм пре-

живявала, беше приключение, което остави следа завинаги. 

Не знам откъде да започна да изброявам предимствата, 

емоциите, опита и самочувствието, които ми донесе тази 

програма. Университетът, в който се обучавах 5 месеца, е 

университетът, към чийто облик трябва всички български 

висши училища да се стремят. Обучението се провежда от 

висококвалифицирани кадри, ерудирани хора, даващи всички-

те си знания и опит на студентите.

Очакванията и убежденията, които имах относно обра-

зованието в чужбина и конкретно обезличаването на лич-

ностите, бяха оборени от личното внимание, което пре-

подавателите обръщат на студентите си. Те приемат 

преподаването не просто като професия. Бях много приятно 

изненадана от технологичното ниво на университета и ба-

зата, която притежава, а още повече от свободния достъп 

до всички съоръжения. 

Извън академичното обучение, което получих, разширих ми-

рогледа си. Научих за културата както на австрийците, 

така и за културата на останалите участници по програ-

мата. Научих се да бъда самостоятелна и да взимам реше-

ния за себе си. Научих също много и за българската култура 

и за начина ни на мислене. Смятам, че се освободих от някои 

от предразсъдъците, които имах. Общувах с много различ-

ни хора от различни краища на света. Надявам се, оставих 

добро впечатление за себе си и за България. Надявам се със 

знанията, които получих, да съм полезна както на себе си, 

така и на Лесотехническия университет. 

Предимствата, емоциите, опитът и самочувствието

Йорданка
Жилова
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Национална художествена  

академия, гр. София

Преподавателска мобилност  

с цел преподаване, 2009 г.

Приемаща институция: 

Академия БРЕРА

гр. Милано, Италия

Специалност: 

Рисуване

За мен програма „Еразъм“ е едно от най-хубавите и смисле-

ни неща, в които съм участвала като преподавател в Нацио-

налната художествена академия. В началото имах известни 

притеснения и съмнения относно смисъла и финансирането, 

но реших да опитам и не останах разочарована. Напротив! 

Без „Еразъм“ вероятно никога не бих имала възможност да 

се запозная с университетските среди в Париж, Барселона 

и Милано.Тази програма ми даде шанс да науча, разбера и 

усетя неща, за което друг, по-пряк път няма. Освен това мо-

жех да представя нашата академия пред други висши учебни 

заведения – нещо много важно и в образователен, и в кул-

турологичен план. Открито, задълбочено и пълноценно об-

меняхме опит. Представяхме се един на друг и постигахме 

хармонизиране на различията помежду си. Лекциите, които 

изнасях, бяха повод и начин да общувам на високо професио-

нално ниво с преподаватели и студенти. Впоследствие ня-

кои от тях посетиха Националната художествена академия. 

Взаимният интерес, струва ми се, е едно от най-важните 

неща при истинския културен обмен. 

„Еразъм“ е стимул, цел и реализация. Програмата скъсява 

разстоянията и даже премахва границите между толкова 

различните образователни системи по света. Тя те сбли-

жава с хора, които имат сходни на твоите интереси, и те 

възпитава в толерантност по отношение на инакомисле-

щите. Чрез програмата излизаш от клишето, поемаш пре-

дизвикателства, осезаемо взаимодействаш в сферата на 

изкуството, попиваш атмосфера и нови идеи и, естествено, 

споделяш свои. Участвайки в програма „Еразъм“, успяваш по 

малко да се промениш след всяко пътуване...

В Милано, Италия

Десислава
Минчева
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Висше транспортно училище 

„Тодор Каблешков“, гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2009 – 2010 г.

Приемаща институция:

Университет в Пардубице, 

гр. Пардубице, Чехия

Специалност: 

Технология и управление 

на транспорта

Всеки от нас има моменти, които се оказват ключови в раз-

витието му. За мен това беше престоят ми като Еразъм 

студент с цел обучение в Университета в Пардубице, Чехия.

Винаги съм имала желание да получа образование, което 

дава свобода на избора ми, да живея в друга държава и да 

комуникирам с хора от други култури. Когато разбрах за въз-

можностите на програма „Еразъм“, осъзнах, че тя ми пред-

лага всичко това.

По време на обучението си като Еразъм студент се наложи 

да развивам езиковите и социалните си умения, да преодоля-

вам предразсъдъци и да приемам предизвикателства. Изклю-

чително ценни бяха срещите ми с другите Еразъм студен-

ти, пътуванията и трудностите, през които преминавахме. 

Не осъзнавах, че съм се променила, докато близките не го 

забелязаха. Станах по-спокойна, можех да отделя основното 

от второстепенното, да определям по-лесно приоритетите 

си, да следвам целите си.

След като приключи престоят ми като Еразъм студент, 

започнах да сътруднича на Еразъм офиса във Висше транс-

портно училище „Тодор Каблешков “. В началото на 2011 год. 

кандидатствах и бях избрана като доброволец в Младежки 

„Екип Европа“ към Представителството на Европейската 

комисия в България. Преминах няколко обучения по европей-

ски тематики и участвах в инициативата „Отново на учи-

лище“. Бях поканена на посещение в Европейския парламент 

в Брюксел. От февруари 2012 година съм отново в Пардуби-

це, но като Еразъм студент с цел практика.

Най-важното, на което ме научи програма „Еразъм“, бе да не 

се отказвам от целите си, да зная, че мога да се справям, 

и че свободата на човека е в мисълта му. След като имам 

свободата да изразявам мислите си, това означава, че няма 

какво да ме спре да следвам мечтите си.

В Пардубице, Чехия

Габриела
Цекова
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Висше транспортно училище

„Тодор Каблешков”, София

Мобилност с цел обучение, 

академична 2009 – 2010 г.

Приемаща институция:

Колеж по дизайн и конструиране, 

гр. Вилнюс, Литва 

Специалност: 

Транспортна, железопътна, 

автомобилна техника

 

Интересът ми към програмата бе продиктуван от възмож-

ността за запознаване с условията на работа на колегите 

преподаватели от други университети в Европа, установява-

не на професионални контакти в областта, в която работя, 

и споделяне на постигнатите резултати. За разлика от на-

учните форуми, налице е и възможност да видиш със собст-

вените си очи материалната база, да почувстваш атмос-

ферата и академичния дух в дадено висше учебно заведение. 

Запознах се с историята на Литовските железници и ролята 

им в икономиката на страната. Литва има силно развит же-

лезопътен и автомобилен транспорт. В момента се работи 

по проект за изграждане на транспортен коридор „Изток-

Запад” за свързването на Балтийките страни с Централна 

Азия, Далечния изток и района на Черно море. Видях условия-

та за подготовка на студентите от Факултета по железо-

пътна техника „Petras Vileishis” и Факултета по технически 

науки. По време на мобилността преминах обучение на стенд 

за машинисти, проучих добрите практики в учебния процес по 

специалността „Автомобилна техника”. 

Със съдействието на координатора осъществих среща с 

Еразъм студентите от колежа. Огромен плюс бе възмож-

ността за провеждане на дискусии на два езика: английски и 

руски. Получи се предложение за сключване на договор между 

двата университета за провеждане на студентски практи-

ки по програмата. Имах възможност да разгледам и една от 

културните столици на Европейския съюз – Вилнюс – и не 

останах разочарован. Посетих железопътния музей и пътувах 

с влак до древната столица на Литва – Тракай.

В обобщение може да се каже, че програма „Еразъм” е най-

лесният, достъпен и в същото време достатъчно обекти-

вен и ползотворен начин за осъществяване на професионални 

контакти между преподаватели, служители и обучаеми от 

различни висши учебни заведения на Европа.

Във Вилнюс, Литва

гл. ас. инж. Петьо
Пискулев
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Национална художествена академия, 

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2009 – 2010 г.

Приемаща институция:

ISIA, Faenza, Italia

Специалност: 

Скулптура

Няма да крия – това, което ме накара да обърна внимание 

на програмата, е моето любопитство. И то любопитство, 

оживотворено от идеята за едно ново, непознато, вълнува-

що пътешествие. Изживяването на времето в друго прос-

транство, с други хора, потопена в скритата енергия на 

една непозната общност – това ме плени. А запознаването, 

проникването и осмислянето на различните интелектуално- 

ментални формиращи образователни модели, превърна моето 

любопитство в чиста любознателност. Така творческата 

ми натура ме изправи пред едно ново предизвикателство.

Срещата с програма „Еразъм”, презентирана от ЦРЧР – На-

ционалната агенция по програма „Учение през целия живот” 

в България, ми предостави възможност да бъда на обучение 

във Фаенца – Италия, във Висшия институт по художестве-

на индустрия. За периода Х.2009 г. - II.2010 г. ми дадоха 4-ри 

предмета за изучаване и практикуване (керамика, лаборато-

рия на продукта, дизайн на повърхностите и фотография). 

Като скулптор тези дисциплини ми откриха нови ракурси 

към веществения свят, което обогати моето светоусеща-

не. Безспорно „Колоната от светлина”, „Смокиновата чаша”, 

„Керамичната чаша” и фотографиите „Отражения” са раз-

лични подходи към реализиране на собствените ми идейни 

планове, които успях да защитя. Търсенето на естетизирана, 

оригинална и изчистена функционалност е онзи древен дух на 

изтънчена художествена мяра, на която моите италиански 

колеги се прекланят.

Приноса на програма „Еразъм” в личностното ми обогатява-

не е безспорно. Прецизирах много представи за италианците, 

които съм добила от филмите. Запомних цвят, звуци, свет-

лина и мирис от един друг етнокултурен кръг, преработени и 

съхранени в моята емоционална памет. 

Остават покани, бъдещи срещи, разговори и това внимател-

но докосване на култури – култури, отворени към взаимност.

Във Фаенца, Италия

Милена
Григорова
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Минно-геоложки университет 

„Св. Иван Рилски”

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2009 – 2010 г.

Приемаща институция:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Minas, Оviedo, Espana 

Специалност: 

Стопанско управление

Kaто студентка винаги се възхищавах на колегите, които 

трупаха опит и преживявания на бригадите в Америка, но 

така и не намерих смелост да се впусна в това предизви-

кателство. Съвсем случайно една колежка ми спомена за 

програмата „Еразъм” и реших да се поинтересувам повече, 

като се обърна към отговорника на програмата. Не можех 

да повярвам на ушите си… Испания… Овиедо… 5 месеца… 

нов живот… нови преживявания… нови запознанства …. 

Веднага разбрах, че това е за мен и не сгреших.

Програмата „Еразъм” ми даде безценен опит както в личен, 

така и в професионален план. Научи ме да бъда самосто-

ятелна и отговорна, но най-вече решителна, с многоброй-

ните ситуации, в които попадах по време на престоя си 

в Испания. От самото начало престоят ми започна много 

вълнуващо и така бе до самия му край. Изпълнен с прекрасни, 

щастливи, приключенски, комични и носталгични моменти, 

които никога няма да забравя, които ще разказвам на всеки 

срещнат, които промениха живота ми! 

Възможността да се запозная с традициите, културата 

и навиците на Испания ме обогатиха и промениха миро-

гледа ми. Запознанствата ми с многобройни студенти от 

цяла Европа не по-малко допринесоха за приятните пре-

живявания, обмяна на опит и развитието на езиковите ми 

умения. Създадох многобройни приятелства, които под-

държам и до днес.

Най-голямата поука, която взех за себе си, бе да се наслаж-

давам на всеки един момент, на всяка една възраст, без да 

се опитвам да надживявам годините си, защото хубавите 

моменти минават бързо и утре няма да бъде днес.

P.S. Благодарности на Александра Владимирова и Галина Виларова, без 

които нищо нямаше да е същото!

В Овиедо, Испания

Марина
Багарова
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Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство

гр. Пловдив

Студентска мобилност 

с цел обучение

академична 2009 – 2010 г.

Приемаща институция:

Консерватория „Джузеппе Тартини” 

гр. Триест, Италия 

Специалност: 

Музика / Музикология

Желанието ми да уча във висше учебно заведение извън Бъл-

гария се породи още в ученическите ми години. След като 

станах студентка в Академия за музикално, танцово и изоб-

разително изкуство, Пловдив, разбрах за съществуването 

на програма „Еразъм“ и си казах: „Сега е моментът, не го 

изпускай!“. Факт е, че забързан в ежедневието, човек не об-

ръща внимание на десетките „врати“, които може да от-

вори и ако желае – да премине през тях. Макар че знаех за 

този шанс от самото начало на своето следване, трябва да 

ви призная, че страхът надделяваше в мен. Дълго време се 

колебаех дали да премина през тази „врата“ или да остана 

единствено с копнежа си, без той да се превърне в реал-

ност. Интуицията ми подсказваше, че трябва да направя 

тази крачка. 

Как се случи всичко? 

В началото на февруари 2010 г. заминах за Триест, Италия. 

Ще запомня завинаги първата гледка, която се разкри пред 

мен, когато слязох от автобуса – безброй светлини, които се 

отразяваха в морето. За един миг се заредих с положителна 

енергия и творчески сили. Бях готова да вложа цялото си 

внимание, търпение и обич към музиката. Вече бе реалност… 

Имах огромното щастие мои преподаватели в Консервато-

рия „Джузеппе Тартини“ да бъдат едни от най-изявените 

концертиращи пианисти в Италия. Това допълнително ме 

амбицира. Освен високия професионализъм, който личеше 

при всеки наш урок, те показваха уважение и загриженост 

непрестанно. Помощта, която ми бе оказана по време на 

съвместната ни работа, даде отражение върху цялостното 

ми развитие като музикант и човек. Постепенно придобих 

увереност в собствените си сили и възможности.

Много са положителните страни на програма „Еразъм“ – 

възможността за професионално развитие, новите контак-

ти и не на последно място – опознаването на нова култура.

Безброй много светлини

Евгения
Горанова 
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Нов български университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2009 – 2010 г. 

Приемаща институция:

Университет Антверпен, 

гр. Антверпен, Белгия 

Специалност: 

Политически науки

Св. Августин някога е казал, че светът е една книга и тези, 

които не пътуват, прочитат само една страница. Преживя-

ването, наречено „Еразъм”, е много повече от една страни-

ца, то е цяла глава в живота на един човек. След участието 

си в програма „Сократ” през февруари 2009 г. в Умеа, Шве-

ция, бях сигурна, че следващото нещо, което трябва да на-

правя, е да подам документите си за „Еразъм”. Бях сигурна, 

че тези 5 месеца в чужбина ще ме научат на много неща, 

ще ми дадат възможност да пътувам, да опознавам нови 

култури и традиции и да се сприятеля с хора от цял свят… 

и не грешах.

Благодарение на „Еразъм” успях да усъвършенствам англий-

ския си език, да слушам лекции на уважавани професори от 

известни университети в Европа, да уча от учебници, изда-

дени от Оксфорд и Кеймбридж, и да избера професионалната 

сфера, в която искам да се реализирам. Еразъм престоят 

ми в Белгия не само обогати академичните ми знания, но и 

ми позволи да обиколя Европа, да разгледам едни от най-за-

бележителните паметници на културата – музеи, галерии, 

катедрали, да опозная различните култури, благодарение на 

хората, които срещнах, и приятелите, които създадох.

Програма „Еразъм” няма отрицателни страни. Университе-

тът, пътуванията, приятелствата, спомените, са нещо, 

което се случва веднъж в живота. Нека всеки, който има 

възможност, да опита – да пътува, да учи, да обиколи све-

та… и след това да се завърне вкъщи и да сподели ви-

дяното, наученото, осъзнатото. Защото това е идеята 

на програма „Еразъм” – да обедини студентите от цяла 

Европа, да им покаже, че могат да живеят, да учат и да 

бъдат заедно, независимо от всички особености, и когато 

се върнат вкъщи, да разкажат, че всъщност не са толкова 

различни, колкото си мислят.

В Антверпен, Белгия

Диляна
Купенска
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Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски”

гр. Шумен

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2010 г.

Приемаща институция:

Университет Айдън, 

(Istanbul Aydın University)

гр. Истанбул, Турция 

Специалност: 

Телекомуникации, 

Комуникационни мрежи и системи

Моят личен интерес към програма „Еразъм” беше предизви-

кан от засилващите се интеграционни процеси в ЕС. Всъщ-

ност повечето от европейски граждани очакват ЕС да се 

превърне в единна силна държава, основана на принципите 

на хуманизма, демокрацията и свободната пазарна икономика, 

която стриктно спазва правата на човека и е двигател на 

социалния и икономическия прогрес не само в Европа, но и в 

света. Един от важните инструменти за постигане на тази 

цел е „Еразъм”, чрез която се осъществява обмен на препода-

ватели и студенти от висшите училища. В резултат на този 

обмен се създават устойчиви връзки, развива се и укрепва 

взаимодействието между младите хора на Европа, както по-

добава на граждани на една единна хуманна и демократична 

държава. Телекомуникациите се развиват много бързо и много 

млади хора се насочват към професионална реализация в сфе-

рата на проектирането и експлоатацията на комуникацион-

но-информационни системи. Бързият прогрес в телекомуни-

кационните технологии в съчетание с ограниченото време за 

учене поставят остро въпроса за намиране на най-ефектив-

ните пътища за преподаване. Участието ми в „Еразъм” даде 

тласък на професионалното ми развитие, защото ми позволи 

да обменя полезни идеи и практически подходи с чуждестран-

ни колеги по отношение на преподавателската дейност в 

сферата на комуникационно-информационните системи.

Програма „Еразъм” стимулира и личностното развитие, тъй 

като дава възможност за запознаване с културно-историче-

ското наследство на европейските народи. Тя способства 

за установяването и развитието на ползотворни между-

личностни контакти. Положителните страни на „Еразъм” 

по мое мнение са: равнопоставеност на всички участници, 

осигуряване на възможности за развитие на международното 

сътрудничество в областта на висшето образование, спо-

деляне и разпространение на добри образователни практики.

В Истанбул, Турция

Борислав
Беджев
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Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

гр. Шумен

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2010 г.

Приемаща институция:

Saint Nicholas Montessori College, 

Dun Laoghaire, Ирландия

Специалност: 

Предучилищна и начална педагогика

Почти 2 години след моето преживяване по програма „Ера-

зъм“ в Ирландия, усещането, че принадлежа към семейство 

от ентусиазирани, предприемчиви, любознателни и отворени 

към света млади хора, ме изпълва с радост. Радостта ми е 

свързана, че младежта на Европа пътува, усеща и съпрежи-

вява пъстрото научно, културно и чисто човешко наследство 

на Обединена Европа, живее и чувства, не на лист хартия, 

а съвсем реално съдържанието на понятието „европеец“. 

Участието на хиляди ентусиасти всяка година в програмата, 

подготвя бавно и търпеливо общност от хора, които виждат 

света и мястото си в него по един по-толерантен, съпричас-

тен и миролюбив начин от предходните поколения. 

Еразъм координаторът в Монтесори колежа „Св. Николай“ – 

г-н Шон Грифин, бе неотлъчен съветник и помощник по време 

на престоя ми. Изготви ми богата индивидуална програма, 

съобразявайки се с интересите и предпочитанията ми, и 

съдейства за това да използвам свободното си време под 

формата на стаж в училище „Монтесори“ към колежа. Чрез 

контактите си с децата и учителите, аз наблюдавах, учех се, 

обменях информация. В резултат се родиха нови творчески 

идеи, част от които вече съм реализирала, а друга част пред-

стои да намери практическа изява в работата ми с децата.

В чуждата държава човек се оказва носител на уникална кул-

тура, традиция и мироглед, които се срещат с други такива, 

също толкова многоцветни и неповторими по своята при-

рода. Научаваш се успешно да се интегрираш в непозната 

среда и да се адаптираш към културните особености на зао-

бикалящия те мултинационален поток от хора. 

Участието ми в програма „Еразъм“ е едно от най-забележи-

телните събития в пътя ми като български и европейски 

студент. Като пряк участник в обмен по „Еразъм“, бих насър-

чила всеки отворен за новото, и любопитен към света човек, 

смело да се впусне в това приключение.

В Дун Лаогайре, Ирландия

Елица
Иванова
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Университет по архитектура, 

строителство и геодезия

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2010 г.

Приемаща институция:

Университет на Гент, 

гр. Гент, Белгия 

Специалност: 

Архитектура и урбанизъм

Преподавам в програмата по урбанизъм в Университета по 

архитектура, строителство и геодезия от създаването й 

през 2002 г. Урбанизмът е поле, в което работят заедно мно-

го специалисти – урбанисти, архитекти, социолози, иконо- 

мисти, инженери. Срещнах проф. Дирк Лауерс от Универси-

тета на Гент на международна конференция в София, посве-

тена на политиката за паркиране и устойчивото управление 

на градската мобилност – разговаряхме по възможностите 

за образователно сътрудничество и получих покана да изнеса 

лекция в Гент за пространствените трансформации и мобил-

ността в съвременните български градове. Приех с радост, 

защото осъзнавах, че в диалога с белгийските колеги можем 

да научим много – градската мобилност и моделирането на 

трафика са все още неразработени и много актуални интер-

дисциплинарни теми в България. 

Посещението ми в Гент през март 2010 г. беше обвързано 

със семинар от магистърската програма по градско проек-

тиране и пространствено планиране. Поканени бяха и из-

следователи от университета, и външни експерти, с които 

обсъдихме областите от взаимен научен и образователен 

интерес. Следващите две години бяха период на задълбоча-

ващо се сътрудничество – включихме се в разработването 

на изследователски проект, кандидатстващ за финансиране 

в седма рамкова програма на Европейската комисия; два-

ма наши дипломанти разработиха дипломните си работи в 

Гент; организирахме интензивен българско-фламандски се-

минар по моделиране на трафика с приложение на съвремен-

ни софтуерни системи. 

Посещението ми в Гент беше чудесна възможност за ос-

мисляне на преподавателския ми подход в един различен кул-

турен контекст, то създаде и добра основа за по-дълбоко 

разбиране на съвременния европейски процес в цялата му 

сложност и многопластовост.

В Гент, Белгия

Елена
Димитрова 
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Медицински университет

гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2010 г.

Приемаща институция:

Тракийски медицински университет 

гр. Одрин, Турция

Специалност: 

Медицина – Урология 

 

През 2010 г. имах възможност да осъществя първата си пре-

подавателска мобилност в Тракийския медицински универ-

ситет в гр. Одрин, Турция. С голямо удоволствие споделям 

впечатленията си от тази визита.

Между нашите два медицински университета съществува 

дългогодишно сътрудничество, и то не само по линия на про-

грама „Еразъм”. Традиция е наши преподаватели да изнасят 

лекции и семинари пред турските студенти в Одрин. Инте-

рес за взаимен обмен по програма „Еразъм” има както от 

страна на студенти, така и на преподаватели от двата уни-

верситета, което намира израз при изготвяне на плановете 

и разчетите за всяка следваща академична година.

Лекциите, които подготвих, изнесох в Тракийския универси-

тет в Одрин – семинарната зала на Катедрата по урология. 

Присъстваха преподаватели, лекари-специализанти и сту-

денти от V-ти курс. Получи се интересна дискусия, с много 

въпроси и коментари по всяка от темите. Лекциите, както и 

филмите към тях, бяха прехвърлени на електронен носител за 

всички заинтересовани колеги, които получиха от мен разре-

шение за тяхното свободно ползване.

По време на своята визита проведох редица срещи и разго-

вори с колеги от различни специалности, в които набелязахме 

конкретни планове и задачи за бъдеща съвместна дейност и 

взаимен обмен на преподаватели и студенти. Те включваха 

проект за съвместно издаване на учебни помагала и органи-

зирането на научни сесии.

Посещението ми в Одрин положи основите на едно ново дву-

странно сътрудничество – вече не само на ниво универси-

тети, но и на ниво урологични клиники. Възнамеряваме тези 

срещи да станат традиция и да се провеждат регулярно, 

последователно във всяка една от двете страни. Обмисля-

ме също и съвместни планове – научни проекти и участия в 

международни научни форуми.

Впечатления от осъществена преподавателска мобилност 
в Тракийски медицински университет в Одрин, Турция

доц. Александър 
Хинев
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Колеж по мениджмънт, 

търговия и маркетинг

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2010 г. 

Приемаща институция:

Artevelde Hogeschool, 

гр. Гент, Белгия 

Специалност: 

Маркетинг

Програма „Еразъм“ променя хора и то с изключителна сила. 

След нея нищо вече не е същото. Нито хората, нито мес-

тата, от които те са дошли, са такива, каквито са били.

Ако преди участието си в програмата съм бил мотивиран, 

то след нея мога да кажа, че съм нещо повече – сега съм 

вдъхновен. Вдъхновен съм да живея динамично, да се разви-

вам, да уча, да опознавам нови места и хора, да съм активен. 

Преди да стана част от Еразъм обществото, бях излизал 

само два пъти от хубавата ни страна. Веднъж до Италия 

и веднъж до Гърция. Благодарение на програмата аз успях 

да открия силата на пътешественика в мен. Ето списък 

на страните, които посетих след началото на програмата 

до днес: Нидерландия, Франция, Германия, Норвегия, Белгия, 

САЩ, Мексико, Люксембург.

На 29 април ме очаква поредното приключение – 30 часа 

път до далечна и студена Аляска, 16 часа от които със 

самолет. Там ще работя в един от най-големите природни 

резервати на щата – Кенай. Очаква ме катерене по огро-

мен глетчер, каране на шейна с хъскита, разходка с въз-

душно такси над резервата, екскурзия до Канада и разбира 

се, Северното сияние. Още една сбъдната мечта. Ще бъде 

вълнуващо преживяване!

Малко след като се върна, заминавам за Италия, където 

смятам да прекарам един месец и няколко седмици в изуча-

ване на езика. Красив език на още по-красива страна.

Междувременно се готвя за така тежкия изпит на англий-

ски език “GMAT”, който е билетът ми за така желаната от 

мен специалност „Master in Business Science” в “University of 

Amsterdam”. 

Нищо вече не е същото.

Нищо вече не е същото

Георги
Димитров
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Международно висше

бизнес училище

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2010 г.

Приемаща институция:

NHTV University of Applied Sciences, 

гр. Бреда, Холандия 

Специалност: 

Международен туризъм

Програмата „Еразъм“ през 21 в. е не само основен европейски 

инструмент за мобилност в сферата на висшето образова-

ние, но и своеобразен реален мост за сътрудничество, разви-

тие и усъвършенстване, както на преподавателите, така и 

на студентите. Чрез „Еразъм“, Международното висше биз-

нес училище като основен представител на Университета 

на Бреда в България по бакалавърската програма „Управление 

на международния туризъм и консултантската дейност“, и 

като такъв, чиито контакти с приемащата институция са 

основани на дългогодишно партньорство, ми предостави не-

вероятната възможност да участвам в мобилността. 

Част от мобилността беше и изнасянето на лекции пред 

студенти от програмата „Управление на международния ту-

ризъм и консултантската дейност“, свързани с „Икономиката 

на свободното време“ като научна дисциплина, което разкри 

нови хоризонти за диалог, толерантност и многообразие на 

интерактивните форми на преподаване. Програма „Еразъм“ 

осъществи трансфер на ноу-хау на 3 равнища: междуинсти-

туционално - между изпращащата и приемащата организация 

като надграждане на съществуващото и създаване на допъл-

нителни траектории и сфери на сътрудничество; професио-

нално - междупреподавателско в посока обмен на педагогиче-

ски и андрагогически методи и учебно съдържание; личностно 

- развитие на нови интерактивни форми на трансфер на зна-

ния и генериране на непрекъснат интерес към усвояването 

на нови компетентности за работа в интеркултурна среда.

Предимство на програмата е нейната многопластова струк-

тура в съдържателен план – възможност за мобилност, ре-

ализация на професионален план и възможност за устойчиви 

във времето партньорства, както за личностно, така и за 

институционално развитие; утвърждаване на добри практи-

ки и модели за синхронизиране на европейските образовател-

ни системи на бъдещето. 

В Бреда, Холандия

Лилия
Терзиевa

62



Нов български университет

гр. София

Преподавателска мобилност, 

централизирани проекти, 2010 г.

Приемаща институция:

Университета на Бреша

Италия

Специалност: 

Европейско управление 

и Европейска икономика

Моят професионален интерес към програма „Еразъм” е още 

в далечната 2001 г. като преподавател, който бе включен 

в академична мобилност. От 2003 г. като професор „Жан 

Моне” по европейска икономическа политика участвам в 

три последователни академични мрежи „Еразъм”, като пър-

вата е „I Mediterranei South/East dialogue, European Integration 

2003 - 2007 г.” и последвалите две „SENT Project, Network of 

European Studies 2007-2010” и „Linking Interdisciplinary Integration 

Studies by Broadening the European Network.2010-2013”. 

С активното ми участие в програма „Еразъм” се убедих, че 

тя е ориентирана към засилване приноса на европейското 

образование за постигане на приоритетите на стратегия 

„Европа 2020”. 

Моят опит показва, че ударението в академичните мрежи 

и преподавателската мобилност е поставено върху обме-

на на знания, обсъждане на научни методики, създаване и 

насърчаване на добри академични практики, творчество 

и иновации. 

В професионално ми развитие програма „Еразъм” се свързва 

с улесняване на разработването на новаторски практики в 

обучението, предлагане на актуално и съвременно съдържа-

ние в преподавателския процес, стимулиране на професио-

налните контакти и възможности за съвместни проекти.

В личностен план, непрекъснатите контакти, обмяна на 

опит и мултикултурно общуване ме обогатяват и стимули-

рат, като ми предоставят нови професионални хоризонти.

Силните страни на секторна програма „Еразъм” се свърз-

ват с подкрепа на провеждането на реформи във висшето 

образование, като образователните институции стават 

по-конкурентоспособни и адекватни към изискванията на 

Обществото на знанието и на Европейското пространство 

за висше образование.

В Бреша, Италия

Маргарита
Шивергева 
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Университет по хранителни 

технологии, гр. Пловдив

Студентска мобилност 

с цел обучение,

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

AgroSup, Дижон, Франция 

Специалност: 

Технология на ферментационните 

продукти

За мен програма „Еразъм” би могла да носи подзаглавие „При-

ключението на студентския живот”. Сигурна съм, че всеки 

колега, пътувал някъде по света под шапката на Еразъм Ро-

тердамски, би се съгласил с мен.

Както повечето Еразмуси, и аз научих за програмата случай-

но, още в гимназията, преди да имам ясно формирани про-

фесионални или научни цели, но веднага разбрах, че това съ-

битие е един път в живота. Няколко години по-късно, като 

студент в Центъра за франкофонско обучение на Универси-

тета по хранителни технологии, изборът на държава за мен 

беше ясен – Франция. 

Мобилността ми позволи да живея в страната, за която меч-

таех от дете, да се гмурна в един различен свят от онзи в 

учебниците по френски език. Именно досегът с живия език е 

едно от най-големите ми богатства, спечелени през тези 

месеци, както и сертификата DALF C1, който получих благо-

дарение на курса за чуждестранни студенти, организиран от 

приемащия ми университет в Дижон.

Мобилност-пътеводител и мобилност-учител – по време на 

нея се затвърдиха и развиха професионалните ми интереси 

в областта на биохимията и хлебопроизводството. След 

семестъра, проведен заедно с френските ми колеги – храни-

телни инженери, имах възможността да направя едномесечен 

научен стаж в университетската лабораторията, който ми 

даде насоки за бъдещото ми професионално развитие, както 

и за създаването на много контакти – възможности за про-

дължаване на обучението ми и лични приятелства.

Именно хората, които срещаме по пътя си на Еразъм сту-

денти, оставят най-големите спомени и емоции. Различни от 

нас, имаме шанс да опознаем другите, благодарение на мо-

билността, сякаш целият свят е събран в шепата на учения 

от Ротердам. Приключение или урок за съзряване, програма 

„Еразъм” си остава събитие за цял живот.

Събитие за цял живот

Ивайла
Сопотенска
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Софийски университет 

„Свети Климент Охридски”

гр. София

Преподавателска мобилност, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Институт по образованието, 

Лондонски университет, 

Великобритания

Специалност: 

Педагогика

Започнах участието си в програма „Еразъм” със самото й 

стартиране в България и от тогава всяка година посещавам 

Института по образованието на Лондонски университет 

като Еразъм преподавател. Всяка година изпращам свои 

докторанти в Докторантското училище на Института, 

който през последните години неизменно заема I-та позиция 

в класацията на Великобритания в областта на педагогиче-

ските изследвания. Тези посещения поставиха началото на 

дългогодишно и изключително плодотворно сътрудничество 

между мен и колеги от Института, което се превърна в 

основа за последващи разнообразни инициативи и дейности 

от взаимен интерес като разработване на международни 

проекти, създаване на магистърска програма и Докторант-

ско училище в моя факултет в областта на електронното 

обучение по аналогия на съществуващи такива в Институ-

та. Лектори от Института гостуваха на ръководения от 

мен Център за електронно обучение, а вече 15 докторанти 

от нашето Докторантско училище бяха приети да се обу-

чават за по 1 семестър в Института. На базата на съз-

дадените в рамките на програма „Еразъм” професионални 

отношения с колеги от Института, бях приета да правя 

1-годишна пост-докторантура в Докторантското училище 

там. Работата в Института по образование промени на-

чина, по който гледах на себе си като на професионалист 

и на кариерата си като цяло. Благодарение на сътрудни-

чеството с британските колеги, стигнах до заключението, 

че където и да работи един преподавател и изследовател, 

качеството на неговия труд е ключов фактор, и като такъв 

е единственият съизмерител по отношение на труда на ко-

легите ни от водещите европейски университети. Българ-

ските преподаватели могат и трябва да приемат предизви-

кателството да се съизмерват с колегите си от Европа, а 

това е възможно, само ако излязат на европейската сцена.

Започнах в „Еразъм” със самото й стартиране

Румяна
Пейчева –
Форсайт 
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Висше военноморско училище 

„Н.Й. Вапцаров”, гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Морски университет, 

гр. Констанца, Румъния 

Специалност: 

Морски английски език

Първата информация, която получих за програма „Еразъм” 

беше в разговор с колеги, които вече имаха опит като участ-

ници в нея. Това ме провокира да проуча и прочета повече за 

тази програма. Бях впечатлена от основната й цел – да под-

крепя взаимодействието, сътрудничеството и мобилността 

в образователните и обучителните системи в рамките на 

Европейската общност с цел да ги направи конкурентни на 

световно равнище. Тази философия напълно съвпадаше с мои-

те стремления и интереси, затова бях изключително заинтри-

гувана от възможностите, които се отриваха пред мен.

Най-важното в един проект са неговите участници. Аз и мо-

ите колеги бяхме много радушно посрещнати от колегите в 

Морския университет в Констанца. Имахме работни срещи, на 

които разменихме опит и мнения, дискусии след проведените 

лекции. Обменяхме информация за нови методи на преподава-

не, предлагаха се техники за преподаването на специализиран 

морски английски език за усъвършенстване на нашата работа. 

Повдигнати бяха въпроси, свързани с формата на изпитване 

и начините за оценяване. Посещенията на румънските коле-

ги в нашата институция се превръщаха в празник за нашите 

студенти. Младите хора проявяват любопитство, желание за 

работа и искрен ентусиазъм. Това разшири мирогледа им и про-

вокира желанието им за изява на международни форуми. Про-

грама „Еразъм” оказа огромно влияние върху професионалното 

ми развитие. Двустранното сътрудничество ми предостави 

възможност да намеря допълнителни потвърждения относно 

предходни изследвания, свързани със специализиран морски 

английски език. Получих увереността за правилната посока 

на своите научни търсения. Бях поставила пред себе си нови 

въпроси в научните изследвания и работата в международно 

сътрудничество по програмата ми помогна да превърна някои 

от тях в научни проблеми, по които да се съсредоточа в по-

нататъшните си изследвания в областта на терминологията.

В Констанца, Румъния

Петина
Вичева –
Василева 
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Висше училище 

„Колеж по телекомуникации и пощи”, 

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Hochschule für Telekommunikation, 

гр. Лайпциг, Германия 

Специалност: 

Телекомуникационна информатика, 

Телекомуникационни мрежи, 

Безжични комуникации 

и разпръскване 

и Телекомуникационни технологии

Моето „Еразъм” пътуване започна далече преди да се кача 

на самолета за Лайпциг. Макар че от близо 15 години се 

занимавам с холография и нейната по-специфична разновид-

ност – поляризационната холография, никога не ми се беше 

налагало да изнасям популярна лекция на тази тема. Това 

беше и първото предизвикателство, с което се сблъсках. 

Нужни ми бяха няколко седмици, за да се подготвя. Разбира 

се, трябваше да започна от основните понятия и свойства 

на холограмите, за да мога да стигна до някои изключително 

интересни приложения като холографския запис на информа-

ция – една от информационните технологии на бъдещето, 

която се очаква да наследи оптичните медии от типа CD/

DVD/Blu-ray. При пристигането си в Лайпциг бях посрещнат 

много сърдечно от група наши студенти. Те ми помогнаха 

както безпроблемно да стигна до хотела, така и с полезни 

съвети за транспорта в града, забележителностите и др. 

След това, въпреки празничния ден, веднага ме заведоха до 

университета (HfTL), където ме посрещнаха... няколко го-

леми плаката с обява за моята лекция, достойни почти за 

Нобелов лауреат! Този пример за организираност и внимание 

на немските колеги естествено ме зарадва и впечатли, но 

и ми напомни за отговорността, която носи всеки лектор 

– да представи своите знания на най-високо ниво, но също 

така и по интригуващ и разбираем начин. И наистина, инте-

ресът на студентите и любопитните въпроси, които полу-

чих по време на лекциите си, бяха най-доброто признание, че 

няколко седмичните ми усилия са имали резултат.

През тази година насърчавам всички мои студенти, още от 

първи курс да се стремят към по-висок успех и да учат ези-

ци, за да могат да участват в програма „Еразъм” – един 

чудесен начин да се потопят в една нова култура, да се 

срещнат с хора от целия свят и да разширят своя хоризонт!

„Еразъм” – един чудесен начин
да разшириш своя хоризонт

Лиан
Неделчев
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Технически университет

гр. Варна

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

 Университет Ковънтри,

гр. Ковънтри, Англия

Специалност: 

Компютърни науки

Обучението в чужбина е преживяване, което те обогатява и 

в академичен, и в личен план. Да участвам в обмен по „Ера-

зъм” за мен е едно от най-правилните решения в живота 

ми! Да живея и уча в чужбина за мен беше преживяване и 

донякъде предизвикателство, което ми даде възможност да 

се обогатя и в академичен, и в личен план и решението да 

се включа в програмата бе предизвикано точно от това. 

В личен план обменът по секторна програма „Еразъм” ми 

даде възможност да разширя мирогледа си, като се срещна 

със студенти от целия свят, да живея в страна с различни 

културни ценности и да опитам различен начин на живот. 

Винаги съм искал да посетя Англия и програмата ми даде 

тази възможност. Животът там ме направи по-самосто-

ятелен и уверен – научих се как да се грижа за себе си и 

да разпределям разходите си в бюджет. Според мен това е 

също толкова важно, колкото и фактическите знания, които 

натрупах по време на обучението. 

От академична гледна точка, програмата ми даде възмож-

ност да се обучавам по непозната за мен система и да раз-

вия знанията си по чужди езици. В условията на един все по-

глобализиран пазар, да бъдеш мобилен става все по-важно, 

особено в областта на компютърните науки. Това е и ка-

чество, което всеки работодател търси у потенциалните 

кандидати за работа. Обменът по „Еразъм” също така ме 

свърза със специалисти в областта и бъдещи колеги и ми 

помогна да се насоча в точната област на компютърните 

науки, в която искам да продължа развитието си. 

„Еразъм” ми даде възможности, които не бих имал – прежи-

вяването и опитът, които се натрупват по време на обме-

на, за мен са безценни и определено мога да кажа, че това 

промени живота ми! Горещо препоръчвам на всеки, който 

има тази възможност, да се включи в програмата!

Преживяването и опитът за безценни

Николай
Николов
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Висше училище по агробизнес 

и развитие на регионите (ВУАРР), 

гр. Пловдив

Мобилност с цел преподаване, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Van Hall Larenstein, 

University of Applied Sciences, 

гр. Вагенинген, Холандия

Специалност: 

Икономика

Имах шанс да се запозная с програма „Еразъм” още в началото 

на професионалния си опит като преподавател. Година след като 

бях назначена за асистент във ВУ „Земеделски колеж“ - Пловдив, 

сега ВУАРР, координатора на „Еразъм” - М. Казашка, ме запоз-

на с възможностите за преподавателска мобилност. Оказа се, 

че имаме сключен договор с университет в Холандия - Van Hall 

Larenstein, чиито кампуси са разположени в 3 живописни града в 

Холандия: Велп, Вагенинген и Ларенщайн. Помислих си колко добра 

възможност е да отида в една от страните в Европа, които най-

много ме вълнуват и все още не съм посещавала, а също така 

да се срещна с холандските си колеги, които вече бяха идвали 

в България. Като млад асистент ми беше интересно да науча 

за техните методи на обучение и преподаване, да се запозная с 

тяхната среда, с техните студенти. Реших да кандидатствам 

по програмата и започнах да се подготвям. Изпитвах известно 

недоверие, че ще успея да замина. Аз - асистент с малък опит, 

кой ще ме изпрати да преподавам в чужбина. Но една от добрите 

страни на програмата е, че всеки преподавател, независимо от 

своите научна степен и звание, може да се възползва от възмож-

ността да обмени опит с чуждестранни колеги.

Когато слязох от самолета на летище Schiphol в Амстердам, 

осъзнах, че възможността е станала реалност. Прекарах 5 не-

вероятни дни в Холандия, и по специално в кампус на холандския 

университет във Вагенинген. Щастлива съм, че благодарение 

на „Еразъм” успях да се запозная с нова култура, която отдавна 

представляваше интерес за мен, и се докоснах до атмосфера-

та на модерния университет във Вагенинген. Създадох ценни 

контакти, обогатих преподавателския си опит пред междуна-

родна група студенти и се запознах с методите на преподаване 

и оценяване на холандските ми колеги. Важно бе да изпробвам и 

усъвършенствам уменията си по английски. Това ми е полезно и 

сега – 1 година по-късно, когато в нашето висше училище има 

студенти от Полша и Испания по „Еразъм”, на които преподавам.

Невероятен шанс

ас. Николина
Марева 
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Национална спортна академия 

„Васил Левски”

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Университет Коимбра, 

гр. Коимбра, Португалия

Специалност: 

Бизнес английски език

„Еразъм” не промени живота ми! „Еразъм” ми вдъхна живот. 

Професията на преподавател и човек, работещ с млади хора 

в областта на висшето образование, ме направи много по-

зитивна личност. Винаги съм искала да работя с млади и 

проспериращи хора, които да ме вдъхновяват. Професията ме 

обогати и със срещата ми с много доказани преподаватели, 

учени и експерти в областта на спорта. Но рано или къс-

но всяка професия започва да влиза в определени рамки. Не 

става скучна или отегчителна, но я приемаш за даденост 

и рутината те завладява. И така докато не се сблъсках с 

програма „Еразъм“. 

През учебната 2010/2011 година чрез дейността Еразъм мо-

билност, имах възможността да преподавам в Университет 

Коимбра, Португалия. Престоят ми там, часовете, прекарани 

със студентите, наистина ми вдъхнаха живот. Макар и да 

живеем под общия флаг на Европейския съюз, ние сме различ-

ни. Програма Еразъм ми даде възможност да почерпя знания, 

опит и нови емоции, които не бих могла да преживея по друг 

повод, на друго място или с други хора. Да преподаваш, учиш и 

заимстваш, да живееш, комуникираш и споделяш с хора, които 

не си срещал до този момент, е вдъхновяващо. 

Ако сега се опитам да ви убедя, че нямах своите притесне-

ния преди мобилността, зная, че няма да ми повярвате, но 

всичките ми тревоги и страхове се стопиха бързо. Поемете 

ли веднъж въздух и впуснете ли се в предизвикателството 

„Еразъм”, ви гарантирам само приятни емоции, незабравими 

моменти и не нов начин на живот, а повече емоции и вдъхно-

вение. Сега използвам в професионален план много от нау-

ченото по време на мобилността си. Всеки ден улавям себе 

си, че не само професионално, но и емоционално много ми е 

повлиял опитът по време на мобилността. Това е „Еразъм” 

за преподаватели и студенти – ураган от емоции и всичките 

са положителни! 

„Еразъм” ми вдъхна живот

Десислава
Колева -
Иванова
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Университет „Проф. д-р А.Златаров”

гр. Бургас

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2010 – 2011г.

Приемаща институция:

Paris Est Marne la Vallée,

Paris, France

Специалност: 

Международен бизнес

Това, което ме накара да кандидатствам по програма „Ера-

зъм”, бе моята детска мечта – да посетя Париж, да живея 

там, дори за кратък период от време. 

Програмата ми даде възможност да обогатя езиковите си 

познания, както и да сравня българското с френското висше 

образование. Мога да кажа, че предимството на френско-

то образование е, че дава доста по-обширна практическа 

подготовка по време на лекции, в сравнение с българско-

то образование, но в никакъв случай не мога да кажа, че 

нашето образование е на по-ниско ниво. Трябва повече да 

се наблегне на обмените, както и да се заимства начинът 

на подготовка на студентите за реалния професионален 

живот. Научих много тънкости от сферата на туризма, 

както и фрази, които се използват често в работния език. 

Ежеседмичните тестове дисциплинираха все повече моята 

личност и така се подготвях много по-добре, а и знанията 

са много по-трайни. Карат те да развиваш аналитичната 

мисъл, да търсиш логиката във въпросите и да достигнеш 

сам до отговора, а не да учиш теми наизуст и след три дни 

всичко да е напълно забравено, което е напълно пропиляно 

време и енергия. 

Още след първите две седмици от престоя ми във Франция, 

носталгията ме обзе – чужденец в една европейска държа-

ва. Въпреки това бързо свикнах с университета, с големите 

разстояния и непрестанните изморителни пътувания. Нау-

чих се да се справям сама в трудни ситуации, да разчитам 

на бързата си мисъл и да закаля характера си. Безценно 

преживяване, което ще остане завинаги в сърцето ми.

Париж – история, традиции, култура,
един незабравим период на една българска студентка

Ваня
Георгиева
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Университет по библиотекознание 

и информационни технологии 

(УНИБИТ), гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Hochschule der Medien, 

гр. Щутгарт, Германия

Специалност: 

Информационни технологии

За първи път чух за програмата от моя братовчедка, участ-

ник по програма „Еразъм”. До този момент дори не си бях и 

помислял, че мога да отида да уча в друга държава, да живея 

заедно с хора от цял свят и да комуникирам на друг език. За-

едно да опознавам навиците, нравите и бита на други народи. 

Разказа ми какъв е животът на един Еразъм студент, колко 

нови неща научаваш, с какви хора се срещаш. За всички онези 

дълги, забавни и изпълнени с недоразумения пътувания по све-

та. За забавните и за трудните мигове, споделени с хора, из-

раснали в коренно различни семейства с различни традиции, 

религии, привички, общества. Хора – жадни да видят света.

Започнах да се интересувам от нужните условия и докумен-

тация за кандидатстване по програмата и докато се усетя, 

вече бях на път да променя живота си завинаги. 

Престоят ми в Щутгарт ми даде незаменим опит. Промени 

изцяло мирогледа ми. Научих се да съм още по-дисциплиниран 

и самокритичен, за да мога да съм конкурентоспособен. Не 

само в следването, но и в бъдещата си работа. При изпра-

вяне лице в лице с езиковата бариера, дори и най-простите 

дейности стават сложни. Всичките ти сетива се изострят, 

попиваш всяка една подробност. Цялото ти същество се на-

пряга, за да можеш по най-добрия начин да реагираш на даде-

ната ситуация. Секундите стават минути, а часовете – дни. 

Станах по-лаконичен, по-точен. Мисля по-синтезирано и не се 

пилея. Станах по-отворен за нови приятели от цял свят, с ко-

ито още поддържаме връзка и се срещаме далеч от родините 

си. Вбъдеще тези контакти, вярвам, ще се окажат полезни, 

в която и сфера да се развия. Където и да се озова, ще имам 

нагласата и вярата в себе си, че щом веднъж съм се справил, 

ще мога да го направя отново и отново. Независимо от ди-

намиката на света. Правейки малки крачки – затвърдяваме 

вярата си, правейки големи – увереността си. Избирайки про-

грама „Еразъм”, аз започнах да крача уверено.

Започнах да крача уверено

Ивайло
Дечев
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Университет „Проф. д-р А.Златаров”

гр. Бургас

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2011 г.

Приемащи институции :

Siauliai University, Vilniaus University, 

Литва; University of Latvia, Латвия

Специалност: 

Социални, стопански и правни науки

Проявих интерес към секторната програма „Еразъм”, за-

щото знам, че е насочена към повишаване качеството на 

висшето образование. Тя спомага изграждането на Евро-

пейското пространство за висше образование и насърчава 

иновативните процеси и трансфера на знания и технологии 

в системата на висшето образование.

От 3 до 9 май 2011 г. посетих Siauliai University, Vilniaus 

University, Vilnius Gediminas Technical University, Republic of 

Lithuania и University of Latvia. Там изнесох лекции, разгледах 

университетите и обменихме интересен опит с колегите. 

Запознах се с интересни иновации, които използват в рабо-

тата си колегите ми от Литва и Латвия и това ми позво-

лява да приложа т.н. бенчмаркинг (конкурентно маркиране) 

– добри идеи на колегите, които аз вече използвам в своята 

преподавателска дейност.

Координатор съм по програма „Еразъм” на Факултета по 

обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Злата-

ров” – гр. Бургас. От Siauliai University, Republic of Lithuania ни 

гостуваха един преподавател и четирима студенти, на ко-

ито съдействах за успешното пребиваване в нашия универ-

ситет. Подпомагам наши студенти да осъществят мобил-

ност в Германия, Франция и др. Тази активност ми помага в 

личностното ми развитие.

Считам, че програма „Еразъм” е много полезна, защото 

ми позволява да трансферирам знания и технологии в сис-

темата на висшето образование от други университети 

в Европейския съюз. Да се поучавам от техния опит в уп-

равлението на университетите. Да осъществя интересни 

контакти с колеги от различни университети в рамките 

на т.н. „Еразъм седмици”, в които участвам ежегодно през 

месец май в Siauliai University, Republic of Lithuania.

„Еразъм” наистина промени живота ми!

„Еразъм“ наистина промени живота ми

доц. д-р Дончо
Керемидчиев 
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Национална музикална академия 

“Проф. Панчо Владигеров”

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2011г.

Приемаща институция:

Държавна консерватория, 

гр. Анкара, Турция

Специалност: 

Музика

Информация за програма „Еразъм” получих преди 6 - 7 години 

от колеги от други висши учебни заведения. Една от нейни-

те основни цели според мен е обменът на информация, нещо 

което в съвременния глобализиращ се свят е много важно. 

Съдействал съм за подписване на конкретни договори между 

НМА “проф. Панчо Владигеров” и три висши музикални инсти-

туции, които са сред водещите в своите страни, с отлично 

развита база, дълъг опит в „Еразъм” и отлични координатори.

През март 2011 г., осъществих преподавателска мобилност в 

Консерваторията “Хаджеттепе” в Анкара. Турция има добре 

организирани университети, в чиито департаменти „Музи-

ка” обучението се осъществява на европейско, високо профе-

сионално ниво. Болшинството преподаватели са завършили в 

Европа, или САЩ, а поради това че страната е с висок при-

раст на населението, изборът на качествени студенти се 

извършва на много по-широка база. Едно от основните неща, 

които ми направиха впечатление, е респектът към класиче-

ската музика. Студентите слушат и свирят не само добре 

познати творби, но и съвременни произведения. Интересът 

към представянето на българската музика беше осезаем.

Наситена преподавателска програма, истинско удоволствие 

да работя с най-добрите студенти от консерваторията. Не-

изменно залата, където се провеждаха уроците, беше пълна с 

преподаватели и студенти, които внимателно слушаха обяс-

ненията на английски. Всяка тричасова сесия завършваше с 

ръкопляскания и ставане на крака. 

Програма „Еразъм“ стимулира у мен стремежа към високо ка-

чество на клавирно изпълнителство и преподаване, стремеж 

за представяне на родната страна по най-добрия начин. Тя 

е възможност да поканиш в България преподаватели от ин-

ституцията домакин, които са ти направили впечатление, и 

да имаш най-вярна представа за особеностите на висшето 

образование в областта на музиката в друга страна.

В Анкара, Турция

Ростислав
Йовчев
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Международно висше бизнес  

училище, гр. Ботевград

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2011г.

Приемаща институция:

NHTV Applied Sciences

гр. Бреда, Холандия

Специалност: 

Туризъм

За програма „Еразъм” научих от „Международно висше бизнес 

училище”, когато бях студент 3-та година. Моята специал-

ност е „Туризъм“. Имах и известен организационен опит, при-

добит от дейността си като председател на студентския 

съвет към МВБУ, но бях убеден, че за по-добрата ми подго-

товка като специалист и за моя просперитет особено по-

лезно ще бъде и обучението ми в реномиран европейски уни-

верситет, като този за приложни науки NHTV в град Бреда, 

кралство Холандия. С обучението ми чрез програма „Еразъм“ 

в университета NHTV - Breda затвърдих и обогатих придо-

битите от мен знания и получих нови. Това беше в известен 

смисъл „сверяване на часовника“ - проверка, допълване и обо-

гатяване на нивото ми на подготовка и познания в областта 

на туризма. Проведените две практики в Амстердам и мно-

гото дискусии по различни проблеми с колегите ми от раз-

лични националности, по своему обогатиха познанията ми за 

проблемите в туризма и решаването им в различни страни.

Научих се да работя в екип, при това мултинационален, кое-

то е много трудно заради различията както културни, така 

и във възприятията и начина на работа. Изключително мно-

го подобрих езиковите и комуникативните си умения.

Като характер и като човек се промених много. Станах 

много по-отговорен и съобразителен, научих се да разпо-

лагам по най-добрия начин с това, което имам, и да се боря 

за това, което искам. Намерих много приятели, които ще 

останат завинаги, въпреки разстоянието, което ни дели.

Не видях и не усетих нито една отрицателна страна на про-

грамата. Като цяло това е приключение, пълно със сериозна 

работа, обучение, положителни емоции, много пътувания и 

запознаване с най-различни хора, различни култури, обичаи 

и кухня. Запознах се с нова, неизвестна страна – Холандия, 

една от страните с най-добър стандарт на живота в ЕС, 

опознах нейния бит, култура и нравите на нейния народ.

В Бреда, Холандия

Цветин
Кметски 
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Международно висше  

бизнес училище

гр. Ботевград

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2011 г.

Приемаща институция:

NHTV University of Applied Sciences, 

гр. Бреда , Холандия

Специалност: 

Международни икономически 

отношения

От позицията на студент, имал шанса да се възползва от 

възможностите, които програмата предлага, определено 

мога да кажа, че програма „Еразъм” е не само изключително 

полезна, но и интересна за всеки млад, амбициозен, буден, лю-

бознателен, търсещ нови изживявания човек.

В бързо развиващ и глобализиращ се свят, когато търсиш 

развитие, възможността да видиш по какъв начин се обуча-

ват студентите в други държави, различните методи и тех-

ники, прилагани в чуждестранна образователната система, 

определено обогатяват както личните, така и професионал-

ните ти умения. 

Придобиването на опит, свързан с излизането от познатото 

ти до момента обкръжение, предприемането на нещо ново и 

различно за теб самия, неминуемо води до промяна.

Интернационалната среда, в която попадаш, множеството 

запознанства и контакти, осъществявани ежедневно (както 

лични, така и свързани със занятията и ангажиментите в 

университета), опознаването на нови хора, с друга култура, 

история или дори религия, с невъобразимо различни от досега 

познатите ти разбирания за света, дават друг начин, по кой-

то би могъл да погледнеш на случващите се около теб съби-

тия. Разбираш, че за едно и също нещо може да има безброй 

различни гледни точки.

Възможността да видиш и усетиш как разнообразни култу-

ри си взаимодействат, да установяваш контакти с толкова 

много хора – различни както помежду си, така и от теб са-

мия, дава безценен опит!

Безценен опит

Гергана
Челебиева
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Тракийски университет

гр. Стара Загора

Преподавателска мобилност 

с цел обучение, 2011 г.

Приемаща институция:

Клиника за малки животни към 

Университета по ветеринарна 

медицина, гр. Хановер, Германия

Специалност: 

Ветеринарна хирургия, 

Ветеринарна онкология, 

Ветеринарна офталмология

Какво се промени, когато отворих вратата на различното, 

на настоящето и на бъдещето. Промених се аз, промени се 

моят мироглед, промени се виждането ми за света около мен. 

Преподавателят трябва да е човек, изпълнен освен със зна-

ние и професионализъм, и с редица чисто човешки качества, 

които умело да създава и у своите студенти и да спомогне 

за изграждането им като личности. 

Програма „Еразъм” ми отвори вратите към един друг свят, 

погледнато в два аспекта. Единият е именно професионал-

ното ми развитие и усъвършенстване. Това, което научих, е 

незаменимо и ме доизгражда като специалист в направлени-

ето, в което работя и преподавам. Имах щастието да бъда 

в Университетските клиники в две много различни държави, 

а именно Германия (Хановер) и Турция (Анкара). Две различ-

ни нации, с различно ниво на развитие в научно и клинично 

отношение. Посещението и обучението ми в техните среди 

ми даде, освен база за сравнение с нивото на нашето разви-

тие, и възможност да реализирам нови и практични неща в 

нелекото ни ежедневие. 

Всеки от нас се гради като личност от хората около нас, 

от тези, с които общува. Нашите студенти прекарват с 

нас – техните преподаватели, 6 години от живота си, един 

не малък период от време. Това, на което трябва да ги учим, 

е не само в професионално отношение. Това са много човеш-

ки черти – човечност, толерантност, внимание, уважение, 

добронамереност. Това видях, когато бях на мобилност по 

програма „Еразъм” – от напълно непознати хора. Те ме нака-

раха да вярвам в тези човешки качества и да работя, тър-

сейки у всекиго от хората около мен най-добрите му черти. 

„Еразъм” промени живота ми!

Ирина
Тодорова 
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Висше училище 

„Колеж по телекомуникации и пощи”

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2011 г.

Приемаща институция:

Jan Perner Transport Faculty, 

University of Pardubice, Pardubice, 

Czech Republic 

Специалност: 

Мениджмънт и информатика 

в телекомуникациите и пощите

И преди бях чувала за програма „Еразъм”, но когато видях, че 

възможността да бъда Еразъм студент е реална, това се 

превърна в моя цел. В началото ме привлече възможността 

да пътувам, да срещна и опозная нови хора, да докажа себе 

си в среда, различна от моята.

Нека обясня на всеки, който се притеснява да е далеч от 

всичко и всички, които обича. Трябва да знае, че където и да 

отиде, ще намери нови приятели, в които да вярва. Винаги 

ще се намери някой, който да му се усмихне и да му покаже, 

че означава нещо за него. 

„Еразъм” не промени живота ми, той го допълни, направи го 

по-интересен и цветен. Тази програма ме доразви като лич-

ност. Показа ми, че възможностите са неограничени, стига 

да даваш всичко от себе си. 

Формалното ми обучение се осъществяваше в класните 

стаи, докато неформалното – при всяка една среща извън 

тях. Всеки иска да знае повече за теб и света, откъдето 

идваш. А опитите да ги накараш да го видят през твоите 

очи и да съзрат красотата му, променя теб и твоя свето-

глед. Мнението ти за самия теб и взетите решения става 

по-обективно, а оценката е по-точна. 

Бих препоръчала програма „Еразъм” на всички студенти. Тя 

ми даде възможност да подобря своята квалификация, да 

допълня практическите си знания и ме направи по-амбициоз-

на. Срещна ме с много и различни националности и култури, 

благодарение на нея опознах Европа и погледнах света под 

различен ъгъл. 

Пожелавам всеки да преживее това приключение, защото 

наистина си заслужава.

Просто приеми предизвикателството – 
обещавам, че ще бъде забавно

Неда
Тодорова
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Тракийски университет

гр. Стара Загора

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2011 г.

Приемаща институция:

ONIRIS, Нант, Франция

Специалност: 

Ветеринарна медицина

Денят, в който зърнах плакат, обявяващ началото на кам-

панията за подаване на документи за кандидатстване по 

програма „Еразъм”, беше от онези дни, които казват: Това е 

твоята съдба, това е събитието, което ще промени живота 

ти. Интересът ми към програмата се разгоря в момента, в 

който осъзнах, че ще имам възможността да се доближа и да 

усетя живота, културата и опита на хора, различни от мен, 

както по народност, така и по интереси. Думите не могат 

да опишат и 5% от това, което изживява Еразъм студен-

тът. Еразъм приключението ми започна на 28.01.2011 година. 

Границите, над които прелитах, бяха границите, разделящи 

живота ми на преди и след „Еразъм”. Летях както в буквалния, 

така и в преносния смисъл на думата. Знаех, че предстоящи-

те 5 месеца, които ще изкарам във ветеринарния универ-

ситет в град Нант, Франция, ще бележат живота ми. През 

това време, успях да надградя себе си, както в личен, така 

и в професионален аспект. Имах възможност да се запозная 

с много и най-различни хора, но колкото и да бяхме различни, 

имаше нещо, което ни обединяваше. „Еразъм” ти дава въз-

можност да се сравниш с другите, да видиш предимствата и 

недостатъците си и най-вече - да станеш Човек в истинския 

смисъл на думата - мислещ, можещ, самостоятелен, уверен, 

общителен, чувствителен. Дните ми летяха неусетно – от 

сутрин до вечер в прекрасния университет ONIRIS, където 

успях за пръв път да почувствам, че съм на крачка от това да 

стана ветеринарен лекар. Нямаше сила, която да ме накара 

да си тръгна от светещата университетска клиника, преди 

да сме изпратили и последния пациент. Исках да видя и да 

науча всичко и имах тази възможност, защото колегите ми 

и преподавателите бяха уникални сами по себе си. Щастлива 

съм за придобитите знания и способности, за които всички 

те ми помогнаха, както и за това да се почувствам аз сама-

та готова за истинския живот и за своята работа.

„Еразъм” не може да бъде описан, 
той трябва да бъде изживян

Полина
Петрова 
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Технически университет 

гр. Габрово

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 

академична 2010 – 2011 г.

Приемаща институция:

Висше училище „Йоанеум”, 

гр. Грац, Австрия

Специалност: 

Икономика

Международното сътрудничество в образованието и нау-

ката е основна предпоставка за създаване на единно евро-

пейско пространство за висше образование, в което разно-

образието от културни традиции и национални системи на 

образование се утвърждават чрез независимостта и авто-

номията на университетите. Секторна програма „Еразъм” 

с амбициозните си цели да съдейства за реализирането на 

тази инициатива на Европейския съюз е едно предизвикател-

ство за студенти и преподаватели.

Водена от желанието си да тествам професионалните си 

умения като преподавател и учен в международна среда, през 

годините съм проявявала интерес към преподавателската 

мобилност в рамките на програма „Еразъм”. Работила съм за 

разширяването на международните връзки и укрепването на 

съществуващите партньорски взаимоотношения с европей-

ски университети. Затова реализирането на престоя с цел 

преподаване във Висшето училище „Йоанеум”– Грац, Австрия 

през януари 2011 година за пореден път ми даде възможност 

да обогатя професионалния си опит за работа в динамична и 

интензивна среда. 

Работата със студенти в чуждестранен университет беше 

едно предизвикателство, което ми донесе голямо удовлет-

ворение от възможността да пренеса собствения си опит, 

знания и разбирания за българската икономическа и социална 

действителност и да ги споделя с австрийските студенти, 

да събудя у тях интереса към културата и начина на живот в 

една далечна за тях България.

В Грац, Австрия

доц. д-р Цветелина 
Ганкова –
Иванова 
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Химикотехнологичен  

и металургичен университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел практика, 2011 г.

Приемаща институция:

Cergy – Pontoise university, 

Cergy – Pontoise, Франция 

Специалност: 

Биотехнологии

Багажът е готов, таксито чака, за да ме закара до гарата. 

Очаква ме дълъг път, а в крайната точка на пътуването – 

неизвестното. Свят, различен от този, в който живея, нова 

култура, хиляди нови хора…

Рано сутрин. Градът, който ще бъде мой дом за следващите 

няколко месеца, се събужда. Загледана през прозореца на ка-

фето, правя сравнения, оглеждам хората – та те са същите 

като тези в моя град. Да, говорят други езици, изглеждат 

различно, но и тях ги вълнуват същите проблеми, и те се 

радват на същите неща като нас.

Стигаме до мястото, където ще живея – една гола стая 

със санитарно бели стени. Стресиращо е в началото, но с 

дните по стените се появяват плакати и снимки и стаята 

малко по малко се превръща в „моята крепост”.

Първа среща с преподавателите, а ето го и кампуса, сту-

денти бързат между отделните сгради. Влизаме в една от 

тях и от коридор в коридор, като в лабиринт, стигаме до 

лабораторията, в която ще работя.

Запознаха ме с хората, в чийто екип ще бъда, както и със 

спецификата на работата. Толкова много непознати, чуда-

ти имена, толкова много чужди лица.

Като всяко начало, и това е трудно, но няма време за от-

чаяние – колегите са много любезни и винаги гледат да по-

могнат и да отговорят и на най-странния зададен въпрос. 

Прибирам се вкъщи и там ме чакат останалите Еразмуси 

с предложение за екзотична вечеря или опознавателна раз-

ходка из града.

Времето лети неусетно и когато идва време да събера ба-

гажа си и да се прибера вкъщи, не ми се тръгва. Само преди 

няколко месеца това място ми беше толкова чуждо, а сега...

Всички сбогувания са направени, сълзите са изплакани и 

вече съм на път. Прибирам се с по-пълни куфари, много нови 

знания и променен мироглед за света и останалите народи.

В Сержи – Понтоаз, Франция

Даниела
Петкова

81



Българска академия на науките, 

гр. София

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2011 г.

Приемаща институция:

Universita L’Orientale,  

гр. Неапол, Италия 

Специалност: 

Литература 

Имах възможността да участвам в програма „Еразъм” през 

май 2011 година, на основата на договора между Българска 

академия на науките и университета L’Orientale в Неапол.

Година по-рано участвах в XIII Международен симпозиум, 

посветен на творчеството на Достоевски и проведен през 

месец юни 2010 година. В Неапол, бях добре запознат с въз-

можностите, които предлага на един славист и русист из-

вестният университет. На основата на вече установените 

контакти, моето пътуване и пребиваването в Неапол бяха 

организирани бързо и оперативно.

Програмата включваше моя лекция пред студентите и препо-

давателите на L’Orientale, на тема „Онтопоетиката на Дос-

тоевски”, посещения на лекции на други преподаватели, кон-

султации, работа в библиотека „Европа” на L’Orientale, както 

и в Национална библиотека „Виторио Емануеле III”.

В лекцията си за пръв път имах възможността да изложа 

публично, пред Международната научна общност, един прин-

ципно нов възглед върху творчеството на Достоевски. Из-

ключително ласкавите отзиви от лекцията ме окуражиха да 

продължа своите изследвания в същата насока.

В участията си на международните конференции в Омск (ок-

томври 2011 г.) и Санкт Петербург (ноември 2011 г.), вече с 

основание говорех за своята „Неаполитанска лекция”, в която 

за пръв път изказах тези мисли, които ще бъдат развивани 

в близките години.

Работата ми в библиотека „Европа” на L’Orientale доведе до 

откриването на българската библиотека на проф. Е. Дами-

ани, което провокира публикация и идеята за съвместен меж-

дународен проект.

Благодаря на секторна програма „Еразъм”, предоставила ми 

шанс, който най-вероятно вбъдеще ще оценя като „уникален” 

и „съдбовен”.

Уникален шанс

Емил
Димитров
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Българска академия на науките

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 2011 г.

Приемаща институция:

Университет на Упсала, 

гр. Упсала, Швеция 

Специалност: 

Биофизика 

След дипломирането си за магистър по биология започнах на-

учната си кариера като редовен докторант в Института по 

Биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. Проявявах 

силен интерес към новостите и постиженията в клетъч-

ната биология, интересувах се от труда на водещи учени 

в областта и от международни програми, които предлагат 

сътрудничество с европейски университети. Вниманието ми 

се спря върху програма „Еразъм”, за която научих от инфор-

мационна брошура. Отговарях на посочените изисквания и ре-

ших да кандидатствам за студентска мобилност. Отдавна 

бях решила да посетя скандинавската земя и след установя-

ването на връзка с научен ръководител в Университета на 

Упсала, Швеция, и бързото оформяне на необходимите доку-

менти от координатора на програмата към БАН в България, 

заминах на обучение за няколко месеца на избраното място. 

Програмата осигурява достъп до европейските универси-

тети без академични такси, без допълнително заплащане в 

библиотеките, при пълно академично признаване на обучи-

телния период. Започнах експерименталната част на обу-

чението си в лаборатории с модерна апаратура. След всеки 

изминал ден и успешен опит усещах, че израствам профе-

сионално и придобивам все по-голяма увереност в себе си 

като специалист. Имах много колеги и приятели от раз-

лични националности. Ежедневната комуникация с тях ми 

помогна за усъвършенстване на английския език и разшири 

мирогледа ми към различни култури и нрави. 

По време на престоя си в Швеция имах възможността да 

сбъдна мечтата си и да посетя културни и исторически забе-

лежителности – катедралата в Упсала (най-голямата готи-

ческа катедрала в Швеция), ботаническата градина на „ба-

щата” на ботаниката – Карл Линей, както и неговият музей, 

огромната библиотека Carolina Rediviva, в която са запазени 

средновековни ръкописи, и още много забележителности.

„Еразъм” и една сбъдната мечта

Теодора
Лупанова
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Аграрен университет

гр. Пловдив

Студентска мобилност 

с цел практика, 

академична 2011 – 2012 г.

Приемаща институция:

Wageningen University and Research, 

Вахенинген, Холандия 

Специалност: 

Растителни биотехнологии

Моята приказка, наречена „Еразъм“, започна с желанието ми 

да променя нещо в живота си! Когато започнах да се инте-

ресувам от програмата, вече бях последна година студент-

ка бакалавър в Аграрен Университет – гр. Пловдив и един 

ден просто се събудих с чувството, че е време да направя 

нещо повече за себе си, за образованието си... И така започ-

на всичко, първо се срещнах с Дора (споменавам я с малкото 

й име, защото след един момент хората от Еразъм отдела 

стават част от живота ти и промяната), по-късно ме одо-

бриха и започна голямото пътуване по пътищата на Европа!

След няколко месеца в Университета в Австрия бях избра-

на да замина на лятно училище в Дания, където се срещнах 

с още толкова хора и научих страшно много. Научих се как 

да работя в група с нови и напълно непознати хора, да кому-

никирам с тях и най-важното за мен – изградих страхотни 

приятелства!

Сега вече съм на практика в страната на лалетата – Хо-

ландия, в едно малко и уютно студентско градче, където има 

хиляди студенти от стотици държави. Тук атмосферата е 

малко по-различна, защото работя върху голям проект с ко-

лектив от научни изследователи и студенти. 

След целия този опит през последните 12 месеца, бих каза-

ла, че осъществих дори „немечтаните” си мечти! Преоткрих 

себе си, научих се да бъда самостоятелна, по-отговорна и 

толерантна към хората около мен. „Еразъм“ ми даде това, 

от което имах нужда, т.е. да променя живота си в един по-

положителен аспект и да опозная самата себе си! Сега вече 

имам стотици приятели, познавам най-добрите преподава-

тели в Европа в областите, в които работя, и придобих опит 

на международно ниво. 

Моята „Еразъм” приказка

Неше
Юсуф
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Национална академия 

за театрално и филмово  

изкуство „Кръстьо Сарафов”

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение, 

академична 2011 – 2012 г.

Приемаща институция:

Istanbul Kultur Universitesi, 

гр. Истанбул, Турция

Специалност: 

Фотография 

За програма „Еразъм” бях чувала коментари от познати, но 

не се бях замисляла сериозно да взема участие. Реших, че 

начинът, по който мога да обогатя своето фотографско ми-

слене и да доразвия креативността си, е именно чрез учас-

тието ми в тази програма. Разглеждайки университетите, 

в които мога да замина по програмата, реших, че най-подхо-

дящото място за моето положително фотографско израст-

ване е Истанбул.      

Водена от силния си интерес към източната култура, през 

септември 2011 г. заминах заедно с моя колежка за Истанб-

ул, Турция. Чрез програмата за обмен на студенти „Еразъм”, 

живях и учих там пет месеца. Изключително кратко време, 

за да опозная напълно богатата култура на града, но на-

пълно достатъчно, за да се влюбя в него и винаги, когато 

не съм там да чувствам липсата му. Истанбул преплита 

исторически и културни забележителности и модерна ин-

фраструктура. Макар все повече да придобива европейски 

облик, той носи в себе си ориенталското звучене, той е 

град на контрасти, той е връзката между Изтока и Запада. 

Точно в това се крие обаянието му. Едновременни чувства 

на любов, тъга и носталгия към Истанбул (носталгия, коя-

то усещах още преди да си замина оттам, точно защото 

знаех, че ще напусна съвсем скоро този загадъчен град), ме 

подтикнаха към решението да ги „облека” в черно-бели фо-

тографии. През месец май 2012 г., заедно с моята колежка, 

с която прекарахме тези 5 месеца, откриваме наша, самос-

тоятелна изложба в София с фотографии от престоя ни в 

Турция. Плановете ми са да успеем да гостуваме с нашия 

проект в „родния му град” – Истанбул. Надяваме се това да 

стане факт в близките месеци. 

Ако можех да замина отново, със сигурност нямаше да се 

колебая нито за миг! 

В Истанбул, Турция

Десислава
Масова 
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Национален военен университет 

„Васил Левски”

гр. Велико Търново

Студентска мобилност 

с цел обучение

академична 2011 – 2012 г. 

Приемаща институция:

Национална академия по отбрана, 

гр. Варшава, Полша

Специалност: 

Организация и управление 

на тактическите подразделения 

от сухопътни войски, 

Военно дело

Към програма „Еразъм” проявих интерес предимно заради въз-

можността да уча в чужбина, да разбера повече за чужда 

култура и да разширя мирогледа си. Очакванията ми бяха оп-

равдани напълно и дори надминати. 

В професионален план, участието ми по програма „Еразъм” бе 

от помощ за повишаване езиковата ми подготовка, която е 

от първостепенно значение за всеки военнослужещ. Контак-

тите с професионалисти в моята сфера ми дадоха допълни-

телни познания в областта на сигурността и отбраната. 

Придобих ценна база за анализ, която ще ми бъде от помощ в 

бъдещата ми работа.

В личностен план, успях да създам приятелства с колеги от 

чуждестранни университети, които поддържаме и до ден 

днешен. Съвместният ни живот ни направи близки и съпри-

частни един към друг. Имах възможността да се запозная 

с културните ценности на Полша, да съпоставя начина на 

живот с нашия и техните ценности – с българските. 

Основните положителни страни на програмата са повишава-

нето на езиковата подготовка на обучаемите, възможност-

та за стабилизиране на придобитите знания и изграждане на 

допълнителни. Друга положителна страна е интеграцията на 

различните националности в ЕС, чрез създаване на приятел-

ски връзки и разчупване на стереотипите за дадени нацио-

налности, чрез обединяване в обща цел – обучението. 

Във Варшава, Полша

Пеньо
Пенев
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Национален военен университет 

„Васил Левски”

гр. Велико Търново

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване, 2012 г. 

Приемаща институция:

Университет Росток, 

гр. Росток, Германия

Специалност: 

Лингвистика

За програма „Еразъм” научих в ключов за професионалното 

ми развитие момент – предстоеше ми завършване на дисер-

тационен труд и неговата защита в Университет Росток, 

Германия. Това беше малко след стартирането на програма-

та в България. Благодарение на „Еразъм” продължих посеще-

нията си в Университет Росток и консултациите с научния 

ми ръководител, а след това защитих дисертацията си.

Оттогава не съм прекъсвала участието си в програмата – 

това е единствената възможност да запазя и развивам кон-

тактите си с колегите там, което за мен като германист 

е от изключителна важност.

Мобилността дава възможност на нас, преподавателите, и 

на персонала на университета да видим как „работи” вис-

шето образование в другите страни членки и да вземем най-

добрите идеи „за вкъщи” – добри практики, нови методи и 

форми на обучение, нови възможности за съвместна работа, 

достъп до най-новата научна литература, накратко – про-

грама „Еразъм” дава формиращ опит и нови перспективи.

Социалната, комуникативната и интеркултурната компе-

тентности, придобити или доразвити по време на мобил-

ността, са положително въздействие от програмата както 

в професионален, така и в личен план. Като дългогодишен 

участник в преподавателска мобилност и институционален 

координатор на Националния военен университет „Васил 

Левски” аз с пълно основание мога да заявя, че програма 

„Еразъм” е най-популярната и най-обичаната програма на 

ЕС както сред студентите, така и сред преподавателите.

В Росток, Германия

Диана
Тимова 
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Медицински университет

гр. София

Студентска мобилност 

с цел обучение

Приемаща институция:

Universitat Autonoma de Barcelona, 

Испания

Специалност: 

Фармация

Бях изпратена като студент на обмен по програмата „Ера-

зъм” за три месеца в Universitat Autonoma de Barcelona. През 

това време работех като част от екипа на проф. Хосе Мигел 

Лизкано в Катедрата по биохимия към Факултета по медици-

на. Този изследователски екип се занимава главно с изучава-

нето на сигналните пътища в нервните клетки и киназите, 

които участват в тях. През първите няколко седмици се запоз-

нах с лабораторните техники и направих няколко пробни опита. 

Имах пълен и неограничен достъп до лабораторното оборуд-

ване, реактивите и канцеларските материали, които ми бяха 

необходими. Отнасяха се с мен като част от екипа. Работех 

под наставленията на докторант Аранча Родригес, която ми 

даваше разяснения и ми помагаше, когато се налагаше.

Първото нещо, което направих след като пристигнах и се 

настаних, беше да се запиша като студент в университе-

та. За целта се регистрирах в International Welcoming Point, 

където ми издадоха карта, че съм „Еразъм” студент и след 

това се записах във Факултета по бионауки. Тази карта ми 

даваше същите права като на местните студенти, можех да 

използвам всички услуги и имах достъп до всички библиотеки, 

като можех да взимам книги и мултимедия.

Като се опитвам да направя равносметка за времето, пре-

карано в Испания, съм наистина щастлива, че имах възмож-

ността да преживея всичко това. Работих в престижна ла-

боратория по съвременна тема, с екип от мили и приятелски 

настроени изследователи. Научих нови лабораторни методи и 

можах да видя какво е да работиш в лаборатория като изсле-

довател, нещо, с което бих искала да се занимавам по-късно. 

Това преживяване ми помогна да реша, че искам да продължа 

образованието си и евентуално да запиша докторантура.

Също така, вече знам, че бих искала да си намеря работа 

като изследовател, защото такъв тип кариера ми харесва и 

много ме привлича

В Барселона, Испания

Ани
Шишкоски
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Висше училище по агробизнес  

и развитие на регионите

гр. Пловдив

Студентска мобилност 

с цел практика

Приемаща институция:

University of Cordoba

гр. Кордоба, Испания

Специалност: 

Туризъм

Като човек, който обича да среща и опознава нови култу-

ри, езици и традиции, и студентка във Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив, разбрах 

за програма „Еразъм“ от Международния отдел на висшето 

училище. Интересувам се от това как се случват нещата 

извън България и какви възможности предлага светът. Про-

грамата ме привлече точно с това, даде ми възможност да 

пътувам, да се развивам, да се обучавам.

Практиката по програма „Еразъм“ определено ми помогна в 

професионалното осъзнаване. Видях как се работи в Испания 

и много бих искала това да се пренесе и тук. Работата е и 

удоволствие. Научих се да работя в екип и видях, че трудът 

ми е ценен и уважаван. От тук нататък създавам условия 

практиката и развитието ми да продължат в България. 

Създадох много приятелства и контакти, доказах на себе 

си, че се справям прекрасно в непозната среда и общувам 

с лекота. Благодарение на възможността, която програма 

„Еразъм“ ми предостави, успях изцяло да се отдам на прак-

тиката, на усъвършенстването на езика, да се запозная с 

местните култура и бит и да бъда в непосредствен кон-

такт с туристическия поток в града. Програмата е чудес-

на подготовка преди завършване на образованието и осъз-

наването на възможностите. 

Срещата с друга култура, хора, разбирания и усещания са 

изключително обогатяващи и отварящи очите към света. 

Колкото по-отблизо погледнем света, толкова повече чуде-

са откриваме. 

Подкрепям и насърчавам всички, които биха искали да осъ-

ществят практика по програма „Еразъм”. Ще натрупате 

опит и емоции, които ще си спомняте след време с щастли-

ва усмивка и благодарност.

Настоящето и бъдещето на България вече са обогатени с 

още една гледна точка. Благодаря за този шанс!

Благодаря за този шанс

Екатерина
Сакалова
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Интензивни

програми

2007-2011 г.



Нов български университет

гр. София

Координатор на проекта: 

доц. д-р Кристиан Банков

Интензивни програми,

2007 - 2009 г.

Партньори: 

Хелзинкски университет, Финландия, 

Университет в Тарту, Естония, 

Университет Торино, Италия, 

Дортмундски университет, 

Германия, 

Аристотелов университет, Солун, 

Болонски университет, Италия, 

Университет Модена и Реджо 

Емилия, Италия, 

Технически университет, Берлин, 

Западно македонски университет, 

Козани/Флорина, Гърция, 

Университет Павия, Италия.

Целите на EFSS 2007 бяха да превърнем една малка по мащаби, но 

станала традиционна школа по семиотика, която се провеждаше от 

12 г., в събитие с международна значимост. С налагането на формат, 

отговарящ на изискванията на Интензивна програма, трябваше да 

се постигне уникална международна академична среда, която да даде 

ново качество на преподаването по семиотика. Това бе предпостав-

ка EFSS 2007 да се позиционира като единственото международно 

семиотично събитие, ориентирано към студентите. За постигане-

то на тези цели трябваше да се влезе в контакт с престижни ев-

ропейски университети с традиция в преподаването на семиотика, 

да се мотивират преподаватели за участие в школата и за селекция 

на студенти. Успехът на събитието зависеше от изготвянето на 

подходяща програма, обединяваща интересите и квалификацията на 

всички участници. Успехът на ИП започна да се очертава, когато ус-

пяхме да привлечем 9 партниращи университета, между които 3-те 

най-важни семиотични центъра в Европа – Болоня, Тарту и Хелзинки 

– общо 38 входящи студенти и 20 преподаватели. Като гост лекто-

ри и експерти бяха привлечени истински величия на семиотиката 

като Еро Тарасти, президент на световната семиотична асоциация, 

германецът Винфрид Ньот и аржентинецът Клаудио Гуери. Учебната 

програма протичаше паралелно на 2 места – на едното се обучаваха 

докторанти на високо ниво, на другото се изнасяха лекции с по-въ-

веждащ характер за студенти Магистърска и Бакалавърска степен. 

Докторанти изнесоха лекции за младите си колеги в присъствие на 

ръководителя си. Социалната програма бе богата - Караоке, маскен 

бал, туризъм, спорт, конкурс за късометражен филм, посветен на 

теми от ИП, кулинарен семинар с практическо участие на всички 

национални групи. На най-големия форум на семиотичната общност 

– световния конгрес, в Лакоруня, проектът бе отличен лично от пре-

зидента на асоциацията Еро Тарасти като най-важното семиотично 

събитие преди конгреса. Въздействието от ИП личи и от анкетите 

на участниците, както и от формираната докторска мрежа на про-

ектната страница www.sociosemiotics.net

EFSS 2007 – Международна Интензивна програма
 за обучение по семиотика

Международна
интензивна
програма 
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Технически университет

гр. Габрово

Координатор: 

доц. д-р Любомир Лазов

Интензивни програми, 

академични 2009 – 2012 г.

Партньори: 

Университет „Проф. д-р А. Златаров”

гр. Бургас

University of Applied Science Mittweida, 

Germany

Trakya University, Edirne, Turkey

Technological Educational Institute 

Kavala, Greece

Проектът цели да запознае студентите с конкретно при-

ложение на лазерните технологии – маркиране с лазер, раз-

лично от традиционните технологични способи, доказало 

своята ефективност и екологична чистота на процеса. 

Лятната школа цели чрез лекции, семинарни упражнения, 

презентации и посещение на фирми да надгради базовите 

познания и компетенции на студентите, да им предостави 

както теоретични, така и практически умения в областта 

на лазерното маркиране.

Интензивната програма постави началото на сътрудни-

чество за изследователска работа между Технически уни-

верситет Габрово и Висше училище Митвайда, Германия. 

Подадено е предложение за съвместен изследователски про-

ект по програма „Еврика”. Положени бяха основите на съ-

трудничество в областта на лазерното маркиране и зава-

ряване между Университет Митвайда и Университет “Проф. 

Д-р Асен Златаров”, град Бургас. 

Преподавателите имаха възможност да обменят идеи, ме-

тоди на преподаване и добри практики в областта на ла-

зерните технологии, да поставят началото на съвместни 

изследователски проекти, да инициират нови съвместни 

мероприятия, да допринесат за интензифициране на съ-

трудничеството между отделните университети.

Създадените в Европа програми по лазерна техника и техно-

логии акцентират на устройството на лазера, лазерната из-

мервателна техника и лазерните технологични предложения. 

Съдържанието на Интензивната програма се насочва към 

едно от приложенията на лазерите – иновативно лазерно 

маркиране, и по този начин под формата на надграждащо обу-

чение допринася за усвояване на конкретни допълващи знания, 

компетенции и професионални умения на студентите.

Лятна школа по иновативни лазери 
и лазерни системи за маркиране

Лятна школа 
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Технически университет

гр. Габрово

Дейност Интензивни програми, 

2011 г.

Приемаща иституция :

Висше училище 

по публична администрация 

и финанси – “Лудвигсбург”

гр. Щутгарт, Германия

Специалност: 

Публична администрация

Възможностите за мобилност, които се предоставят на мла-

дите хора в наши дни, без съмнение са в пъти повече в срав-

нение с десетилетие назад във времето. Разбира се, голяма 

заслуга за това има европейската програма „Еразъм”, която 

насърчава студенти от Европейския съюз да продължат за оп-

ределен период от време академичното си обучение и работна 

практика по специалност от своето направление в чужбина. 

Без съмнение, професионалното развитие е сред основните 

мотиви, които ме накараха да кандидатствам по Интензивна-

та програма, като към това мога да прибавя и възможността 

за екипна работа в сформирана група от студенти от различ-

ни европейски страни, както и практическото езиково усъвър-

шенстване (в моя случай на две нива – посредством работен 

английски и официален за страната немски език).

Друг аспект на тази програма представляваше възможност-

та да се докосна до местните култура и бит като част от 

обкръжаващата среда, а също и комуникирането с колеги от 

други университети от Европа.

Разбира се, изключително важно и удобно предимство на Ин-

тензивната програма „Еразъм” е именно интензивността, 

която е предпоставка в кратки срокове да бъде изпълнен пред-

варително одобрен график, позволявайки на участниците да се 

завърнат в изпращащите си университети и да продължат 

там своето обучение безпрепятствено. Във всеки случай, въ-

преки краткия обхват на програмата, времето ми беше за-

пълнено освен с добре организирания учебен процес, така и с 

необходимото за всеки млад човек свободно време.

Бих насърчил всеки, който разполага с нужната мотивация и 

желание за участие, да се възползва от възможностите, кои-

то му се предоставят посредством програмата, и да избере 

най-удачния за себе си вариант, реализирайки едно наистина 

полезно в професионален план пътуване към сърцето на Европа 

– европейските образователни ценности.

Европейските образователни ценности

Васил
Симеонов 
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Бургаски свободен университет

гр. Бургас

Координатор: 

проф. Румен Вълчев

Интензивни програми, 

академична 2007-2008 г.

Партньори: 

Висш институт

за социални услуги на Порто, 

Португалия, 

Висше училище на провинция  

Лиеж, Белгия

Чрез този проект бяха създадени условия за трансфер на знания, 

свързани с предоставянето на социални услуги на семейства в 

неравностойно положение и идентифициране на добрите прак-

тики при работа с тази целева група в три държави участнич-

ки по проекта, както и за уеднаквяване на понятийния апарат, 

съдържанието на обучителните програми и методите на пре-

подаване в партниращите обучителни институции, с което бе 

изпълнена основната цел на Интензивната програма.

Интензивната програма повиши капацитета на участващите 

институции за създаване и поддържане на многостранно и про-

дължително сътрудничество с други организации в сферата на 

висшето образование в Европа. Друг ефект е повишаване ка-

чеството на обучението на студентите по социална работа в 

съответните университети чрез обновяването на академични-

те курсове по фамилна социална работа и чрез идентифициране 

на успешните методи за формиране на знания и практически 

умения в резултат от реализацията на проекта.

За нуждите на проекта бяха разработени лекционни материали 

по темите: семейното посредничество, съдържание на курсо-

вете по социална работа със семейства, методи на обучение в 

различните държави участнички, възможността за практическо 

обучение и полагане на стаж, дисциплини, включени в учебните 

планове за бакалавърска степен по социална работа, които обез-

печават необходимите знания и умения за предоставяне на со-

циални услуги на семейства. Участниците разработиха финални 

заключения и тезиси с резултатите от проведения сравнителен 

анализ по всяка тема. Интензивната програма повиши компе-

тентността на участниците в областта на фамилна социална 

работа чрез трансфер на знания и умения и чрез идентифици-

ране на добрите и иновативни практики по социална работа. 

Студенти и преподаватели придобиха умения да работят в ин-

тернационална среда, да преодоляват различията и неяснотите 

при използването на понятийния апарат.

Идентифициране и мултиплициране на добрите практики 
в предоставянето на социални услуги на семейства

социални услуги
на семейства в

неравностойно положение
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Бургаски свободен университет, 

гр. Бургас

Дейност Интензивни програми,

академична 2007 – 2008 г. 

Специалност: 

Социални дейности

Повод за запознаването ми с интензивните програми на про-

грама „Еразъм” бе покана към Бургаски свободен университет 

(БСУ) да участва в проект към тази секторна програма. Про-

ектът бе разработен от Висшия институт за социална ра-

бота на Порто, Португалия, и бе реализиран през 2006 г. чрез 

сътрудничеството на висши училища от Белгия, България, 

Португалия и Румъния. Моята отговорност тогава бе подго-

товката на 5-ма студенти от БСУ и обезпечаване пълноценна-

та им работа по време на учебната визита в Порто. Създаде-

на бе мрежа от университети и бе повишен капацитетът на 

партньорите по проекта за съвместна работа в мултинацио-

нална и мултикултурна среда. Вбъдеще това доведе до успеш-

ното реализиране на още два проекта за Интензивни програ-

ми, в които имах шанса да участвам. Домакин на интензивен 

семинар по „Еразъм” бе БСУ през 2008 г. и Висшето училище 

на провинция Лиеж, Белгия, през 2011 г. За мен основно преиму-

щество на този формат за международно сътрудничество в 

сферата на висшето образование е създаването на условия за 

запознаване с проблематика, която е нова и дискусионна. Това 

е възможност тя да бъде подложена на сравнителен анализ 

с оглед отчитане въздействието на националните специфики 

при решаването на проблеми и прилагането на политики в ЕС. 

Ценен опит беше конструирането на споделени възгледи и мак-

симално извличане на смисъл по отношение на учебна материя, 

която е нова или трудна за преподаване. Имах възможност да 

наблюдавам как различията и позитивната конкуренция между 

студентите повишават качеството на продукцията в работ-

ните ателиета. Благодарение на подкрепящата и толерантна 

среда бяха преодолени езиковите бариери, възникнаха познан-

ства и приятелства, които поддържаме и до днес. В личен план 

най-ценни са духовните и културни измерения на визитите, из-

граденото доверие, общите спомени и настоящи планове за 

съвместни проекти по други програми на ЕК.

Интензивна програма, Бургас

Красимира
Минева 
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Координатор: 

Университет 

по библиотекознание 

и информационни 

технологии (УНИБИТ)

гр. София

Дейност: 

Интензивни програми, 

академична 2011-2012 г.

Координатор на проекта: 

доц. д-р Таня Тодорова

Партньори: 

Хасеттепе университет

гр. Анкара, Турция

 Университетът в Загреб, 

Хърватска

ИП БИКМ-АЛУ цели да създаде интердисциплинарна образователна 

програма и учебна среда, в която се усвояват теоретични и прак-

тически знания и умения за съвременните предизвикателства пред 

управлението на библиотеките, музеите, архивите и информационно-

технологичните центрове. Мисията на проекта е да се осъществява 

образователен процес, насочен към усвояване на интердисциплинарни 

знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професио-

налната реализация на студентите в библиотечно-информационния и 

културен сектор и в отговор на инициативата на ЕС за „Нови умения 

за нови работни места”. Студентите имат лекции от интернацио-

нален преподавателски екип. Акцентът е представяне на теории и 

подходи според специализацията на дадения експерт. Теоретичният 

материал се осмисля чрез разнообразни учебни методи (уъркшоп, се-

минари, самостоятелни задачи и Case Study в културни институции). 

Споделя се национален опит и добри практики, взаимодейства се по 

национални и международни отбори, осъществява се междукултурен 

диалог и чуждоезиково общуване. Управлението на проекта и кому-

никацията преподавател – студент са базирани на сайт и образо-

вателно-комуникационна платформа ILIAS. ИКТ и интерактивните 

приложения широко се използват. Сключиха се двустранни споразу-

мения по „Еразъм” за студентска и преподавателска мобилност за 

2010-2013 г. с Хасеттепе университет и с Университета в Загреб. 

Програмата на проекта е основа за актуализации в учебните планове 

и помагала. Партньорството по ИП БИКМ-АЛУ продължава през 2012 

в Загребски университет, а през 2013 г. в Хасеттепе университет. 

Методологията на проекта стимулира споделянето на национален 

опит и добри практики, взаимодействието по национални и междуна-

родни отбори, осъществяването на междукултурен диалог и развива 

чуждоезиковото общуване. Студентите си сътрудничат чрез сайта 

на проекта и в платформа за студентските визии за професията 

на библиотекарите: http://www.docinfos.fr/culturex/, разработена от ко-

легите от Université Paris Descartes, Франция. Този университет се 

включва като 4-ти партньор в ИП БИКМ-АЛУ през 2012 година.

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – 
Академично лятно училище – ИП БИКМ-АЛУ

Академично 
лятно

училище
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Университет 

по библиотекознание 

и информационни 

технологии (УНИБИТ)

гр. София

Дейност Интензивни програми, 

2011 г.

Специалност: 

Обществени комуникации 

и информационни науки, 

книгознание, библиотекознание 

и библиография

Интензивната програма „Библиотечно-информационен и кул-

турен мениджмънт - академично лятно училище” (ИП БИКМ-

АЛУ) е предизвикателство и възможност в професионален, 

изследователски и личностен аспект. Координираща институ-

ция е Университетът по библиотекознание и информационни 

технологии в София, а партньори са Хасеттепе университет 

в Анкара (Турция) и Загребският университет (Хърватска). 

През 2012 г. в ИП се включва и Университет Париж Декарт, 

Франция. Опитът ми в международна Интензивна програма 

ме мотивира да разработя настоящата интердисциплинарна 

програма. Подготовката на проектната концепция, установя-

ването на партньорската мрежа, взаимодействието преди, по 

време и след осъществяването на проекта оказват многопо-

сочно влияние на преподавателското и академичното ми раз-

витие както в УНИБИТ, така и по отношение на международни 

сътрудничества. Осъществявам инициативи като: участие 

в конференция за оценка на ИП по „Еразъм” на тема „Мобил-

ност и иновации в европейски контекст” (Бон, Германия, 2011); 

участие със съвместен доклад с 3-ма студенти-участници в 

ИП БИКМ-АЛУ в 20-я юбилеен симпозиум BOBCATSSS (I.2012); 

включване в международно изследване (11 страни от 3 кон-

тинента) за съвременния профил на справочно-информацион-

ните специалисти в университетските библиотеки; участие 

в програмните комитети на 2 предстоящи международни на-

учни форума и др. Основната цел на ИП БИКМ-АЛУ – да създаде 

интердисциплинарна, образователна програма и учебна среда, 

в която да се усвояват теоретични и практически знания и 

умения, свързани с предизвикателства пред управлението на 

библиотеките, музеите, архивите и ИТЦ – бе осъществена на 

09.2011 г. в УНИБИТ, София. Предстоят домакинства в Загреб-

ския университет 2012 и в Хасеттепе университет 2013 г. 

Проектът поддържа сайт: http://libcmass.unibit.bg/ и е-образо-

вателна платформа: ILIAS: http://libcmass.unibit.bg/iplibcmass/. 

Дейност Интензивни програми
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Специалност: 

Икономика на туризма

Интересът ми към програмата дойде благодарение на препо-

давателите ми, които ме насочиха и потвърдиха, че участие-

то ми в Интензивна програма по „Еразъм“ ще ми бъде полез-

но както в лично, така и в професионално отношение. След 

кратко разяснение относно съдържанието на програмата, 

което беше насочено към финансов мениджмънт, интересът 

ми се засили. Имах възможност да проведа обучение изцяло 

на английски език на високо професионално ниво. Обучението 

беше осъществено както от български преподаватели, така 

и благодарение на чуждестранни преподавали от универси-

тети-партньори на Университет за национално и световно 

стопанство (УНСС) по програма „Еразъм“. 

По време на Интензивния курс, проведен в УНСС, имах възмож-

ност да се запозная с голям брой студенти. Най-полезното 

беше, че аз бях един от тримата второкурсници на курса, а 

всички други участници бяха в по-висок курс на обучение. Това 

ми даде възможност да се възползвам от съветите и знания-

та на другите. Научих се да гледам по по-зрял начин както на 

знанията, които ни предаваха, така и на начина, по който ще 

мога да ги използвам в професионалното си развитие. 

След завършване на Интензивния курс по „Финансов менидж-

мънт“ имах възможност да приложа издадения от УНСС сер-

тификат към молбата си за кандидатстване за работната 

позиция, която заемам сега. 

Освен теоретичната част на курса, ни бяха давани голям 

брой практични примери и задачи, които възникват в реал-

ните икономически и финансов сектори. Те трябваше да бъ-

дат решавани от нас по екипи, което даваше възможност на 

всеки участник да изрази мнение и да представи идеите си 

на аудиторията. Програмата предоставя на всеки студент 

възможност да оцени реалната стойност на знанията, към 

които трябва да се стреми, както и колко полезни са те, при-

ложени на практика.

Дейност Интензивни програми
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