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ПРОЦЕДУРА 
 

за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от      

УХТ-Пловдив за участие в мобилност с цел обучение по програма Еразъм+          

 

 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ: 

     

В обхвата на дейността на Еразъм мобилността с цел обучение на 

преподавателския и непреподавателския състав, се включва: 

• Мобилност на преподавателския и непреподавателскиия състав на УХТ в 

партниращи институции от друга държава, участваща в програмата 

“Учене през целия живот”, целяща повишаване на квалификацията и 

практическите умения на лицето, реализиращо мобилността. Дейностите 

могат да бъдат: семинари, работни групи, курсове, практически 

упражнения, краткотрайни командировки и др. 

• Мобилност на административни или други непреподавателски кадри на 

УХТ в партньорска висша образователна институция. Целта е обучение 

чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция 

и подобряване на уменията, необходими за изпълнение на работата им в 



изпращащата институция. Основната дейност е краткотраен престой в 

партньорската институция, който може да бъде под формата на кратка 

командировка, схема за работа, учебна визита и др.  

Право на участие в мобилност на секторна програма Еразъм+ с цел 

обучение имат всички преподаватели и служители в трудовоправни отношения с 

УХТ без оглед на тяхната длъжност и научна степен. 

Предимство се дава на кандидати участващи за първи път в програмата. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕНЦИЯ 

• Степен на владеене на съответния чужд език; 

• Програма за обучение; 

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ И СЕЛЕКЦИЯ 

 

1. Обявяване на конкурс за набиране на кандидати 

Обявяват се бройките, приемащите организации, продължителността на 

мобилността, областите на знание, размера на отпускания грант, сроковете за 

подаване на документи и сроковете за обявяване на крайното класиране. 

 

• Първи конкурс – през летния семестър на предходната академична година; 

• Втори конкурс – в началото на академичната година; 

• Трети конкурс – в началото на летния семестър на текущата академична 

година; 

 

2. Подаване на документи за участие 

Всеки желаещ кандидат, който отговаря на общите изисквания за участие 

в мобилността с цел обучение, подава в “Центъра по секторна програма 

Еразъм+”, заявление за участие в конкурса и програма за обучение, одобрена от 

УХТ и приемащата институция, в обявените срокове. 

 

 



3. Класиране на кандидатите 

Университетският съвет по секторна програма Еразъм+ извършва 

класирането на преподавателите и непреподавателския състав, които са подали 

заявление за участие. 

Селекцията на кандидатите се извършва на база на предоставената от тях 

програма за обучение. 

Приоритет се дава на кандидатите, осъществяващи мобилност за първи 

път, или в случаите когато мобилността ще е предпоставка за изучаване и 

прилагане на добри практики в изпращащата институция. 

Степента на владеене на съответния чужд език се удостоверява чрез 

валиден документ или се определя чрез интервю. 

Когато за едно и също място кандидатстват двама или повече кандидати 

задължително се провежда интервю по съответния чужд език. 

При равни показатели предимство се дава на по-младия кандидат. 

Крайното класиране се оформя със заповед на Ректора. То може да бъде 

обжалвано в срок от 5 работни дни, чрез молба до Ректора. 


