УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЛОВДИВг

Утвърждавам,
Ректор: ..........................
/проф. дтн К. Динков/

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ

НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Право на участие в студентска мобилност с цел обучение на секторна
програма Еразъм имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:



Студенти, които са граждани на държава, участваща в програма “Учене
през целия живот”, или студенти, официално признати от такава държава
за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци.





Студенти, които не са български граждани, могат да осъществят
мобилност в родната си държава само ако за въпросната мобилност
липсват други легитимни и одобрени участници.
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Студенти, които са записани за курс на обучение в УХТ в ОКС „Баклавър“,
„Магистър“ или ОНС „Доктор“, редовна форма или задочна форми на
обучение, но само ако периодът на обучение в приемащата институция е в
редовна форма на обучение.




Всеки студент може да участва в периоди на мобилност с обща
продължителност до максимум 12 месеца за всяка образователноквалификационна степен (бакалавър, магистър, доктор), независимо от броя
и вида на дейностите за мобилност. Участието без получаване на
безвъзмездни средства от ЕС също се смята при изчисляването на тази






максимална продължителност.
Минималният срок за провеждане на мобилност с цел практика е 2 месеца.
Неотдавна завършили висшето си образование студенти (Recent graduates)
могат да реализират мобилност с цел практика, като трябва да бъдат избрани
от висшата учебна институция по време на последната година от обучението
им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от
дипломирането си. Продължителността на стажа на неотдавна завършилите
образованието си студенти се прибавя към максималния 12-месечен срок за
образователно-квалификационна степен, по време на която те кандидатстват.





Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи
обучението в приемащата държава.















II. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ
Степен на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език.
Умения за работа с компютър (работа с програми Word, Excel и с Интернет).

Успех от следването до момента на кандидатстване за участие в студентска
мобилност.
Специалност на студента.
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III. ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ И СЕЛЕКЦИЯ
1. Обявяване на конкурс за набиране на кандидати
Обявяват се бройките, приемащите институции, продължителността на
мобилностите, областите на знание, размера на отпускания от ЕС месечен грант,
сроковете за подаване на документи, графиците за провеждане на изпити 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 студент, който отговаря на общите изисквания за участие в

студентска мобилност с цел практика, подава в “Центъра за международни
проекти и програма Еразъм+” следните документи, спазвайки обявените
срокове:






Заявление за участие.



Уверение от Учебен отдел, удостоверяващо успеха на кандидата до този
момент.



Документ за владеене на чужд език.
3. Провеждане на изпити
Студентите, подали молба за участие в студентска мобилност с цел

практика, задължително се явяват на изпити по чужд език и компютърни умения
по предварително обявен график.
 Изпитът по чужд език включва тест и провеждане на интервю. За
оценка на езиковите познания на студентите се използва
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Езиков

паспорт

(Europass).

Знанията по чужд език се

удостоверяват и с международно признати документи, както следва:
А) за английски език – сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC,
Cambridge – First Certificate of English (FCE), Certificate of Advance
English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE); Б) за
немски език – сертификат Test Daf, Sprachdiplom, TELC (ниво
минимум В1), ÖSD; В) за френски език – сертификат TCF, DELF,
DALF.
 В случаите, когато майчиният език на кандидата съвпада с езика на


провеждане на мобилността, не се провежда изпит.
 Студенти, завършили езикови гимназии, представят копие на
дипломата си за завършено средно образование и не се явяват на
изпит при успех не по-нисък от 4,00.





 Изпитът по компютърни умения включва три задачи – работа с
програми Word и Excel и ползване на Интернет.
 Оценките от проведените изпити се отразяват в съответните
изпитни протоколи.
 До участие в класирането се допускат студенти, които са положили
или приравнили всеки един от двата изпита с оценка не по-ниска от
добър (4.00).




3. Класиране на студентите за участие в мобилността
Университетският съвет по секторна програма Еразъм+ извършва
класирането на студентите, подали заявление за участие.
 Класирането се извършва по низходящ ред на конкурсния бал, който се
формира като сума от произведенията на оценките от изпита по чужд
език с коефициент 0.5, на оценката от изпита по компютърни умения с
коефициент 0.2 и на средната оценка до момента на следване с


коефициент 0.3.
 Необходимо е постигане на минимален бал „Добър 4“ за допускане до
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участие в класирането.
 В случай на абсолютно равенство в конкурсния бал на някои студенти,
те се явяват на интервю. Всички класирани студенти се разпределят по
съответните приемащи

университети,

като

се

взимат

предвид

специалността на студента и предпочитанията му за даден университет,


отразени в заявлението.
 Крайното класиране се оформя със заповед на Ректора. То може да
бъде обжалвано в срок от 5 работни дни чрез заявление до Ректора.

Правилата са утвърдени с решение на АС (Протокол № 42/5.03.2019 г.) и влизат в
сила от 5.03.2019 г
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