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СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ 
в Юридическия факултет през академичната 2022/2023 г.

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  600 ЕВРО

Държава

Приемащ университет

Област на 
знание

Име,
изискуемо ниво на 

владеене 
на език

Брой 
мобилност
и, месеци и 

ОКС

Web site с
информация за Еразъм студенти

Краен срок 
за 

кандидатст
ване в 

приемащи
я 

университ
ет

АВСТРИЯ University of Salzburg*
DE B2, EN B2

1 x 4,5
(М, Д) 

http://www.uni-
salzburg.at/index.php?id=23773&L=1&MP=23773-

45351

30 
ноември

право

ГЕРМАНИ
Я

Ruhr-Universität Bochum*
DE B2, EN B2

2 x 5
(M)

http://international.rub.de/gaststudis/programme/erasm
us/index.html.en

15 
декември

право

ИСПАНИЯ Universidad de Navarra 
Pamplona

ES B1, EN B1

3 Х 5 
(М, Д)

http://www.unav.edu/web/estudios/programa-
internacional/alumnos-internacionales

15 
октомври

право

University of Granada – 
branch Melilla*, ES B1

4 x 9
(М, Д)

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/pr
ocedimientosolicitudonlineerasmus

31 
октомври

право

ИТАЛИЯ Università degli Studi di Siena*
IT B1 (M, Д), EN B1

3 Х 5 
(М, Д)

http://en.unisi.it/international/international-exchange-
students

31 
октомври

право

Libera Universita (Roma) *
IT B1, EN B1

2 x 5
(M)

https://www.lumsa.it/en/international_erasmus_student
s

15 
ноември

право

Università degli Studi di 
Catanzaro "Magna Graecia" 

EN B1

3 Х 5
(М, Д)

https://web.unicz.it/en/page/85321 15 
ноември

право

University of Salerno* 2 x 6 https://web.unisa.it/en/international/incoming- 15 право

http://en.unisi.it/
http://en.unisi.it/
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IT B1, EN B1 (М, Д) mobility/students-opportunities ноември

ФРАНЦИЯ University of Nantes
FR B1, EN B1

3 x 5
(М, Д)

http://www.univ-
nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=

43564240&LANGUE=0#KLINK

15 
ноември

право

University of Poitiers*
FR B2, EN В2

3 x 5
(М, Д)

https://droit.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-
poitiers/

15 
ноември

право, межд. 
отношения

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  540 ЕВРО

МАКЕДОНИЯ University of Bitola
EN B2***

2 x 10 (М, 
Д) http://www.uklo.edu.mk/ 30 ноември право

University of Stip
EN B2*** 5 x 5 (M, Д) http://arhiva.ugd.edu.mk/en/erasmus-plus/incoming-

students.html 30 ноември право, межд. 
отношения

ПОЛША University of Warsaw*
EN B2

2 x 10
(М, Д)  

http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-
content/uploads/2015/07/University_of_Warsaw-

factsheet-20151.pdf

15 
ноември

право

Szczecin University*
EN B1

2 x 10
(М, Д)

http://www.dsm.usz.edu.pl/2015-09-15-09-21-11/about-
the-program

30 окт. право

Krakow University*
EN B1

3x5
(М, Д)

https://www.ka.edu.pl/en/erasmus-incoming-
students/application-procedure/

30 
ноември

право

University of Opole
EN B1

3 x 5 (М, Д) http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-studentow-2/ 30 
ноември

право

РУМЪНИЯ University of Cluj-Napoca**
EN B1, FR B1

3x5
(М, Д)

http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php 1 ноември право

СЛОВАКИ
Я

Matej Bel University in Banská 
Bystrica* EN B1, FR B1

3x5
(М, Д)

https://www.umb.sk/en/international/erasmus 15 окт. право

ТУРЦИЯ Altinbaş University*
EN B2

3x5
(М, Д)

https://www.altinbas.edu.tr/ 30 
ноември

право, межд. 
отношения, 

публична адми-
нистрация

ЧЕХИЯ Palacký University Olomouc*
EN B2

3 x 5
(М, Д)  

http://www.upol.cz/en/menu/erasmus-
exchange/erasmus/

15 
ноември

право

www.zcu.cz/en/ects 30 

http://www.univ-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE
http://www.univ-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE
http://www.univ-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversity_of_Warsaw&ei=6903VKTHM9P5av3ogIgI&usg=AFQjCNGheMdR3Cv_S6ZLgFMmMYGO9rN9RA&bvm=bv.77161500,bs.1,d.ZWU
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University of Plzen* EN B2 2x10 (М, Д) ноември право

ВАЖНО! 1. В университетите, отбелязани с *, се изнасят лекционни курсове по право на английски език, достатъчни за 
набиране на изискуемия брой ETCS кредити по желаната мобилност. Тогава английският е работен език за мобилността. Това, както 
и тематиката на лекционните курсове, трябва да се свери отново от всеки кандидат в сайта на избраните от него университети.

2. В университетите, отбелязани с **, се изнасят лекционни курсове по право на английски и френски език, достатъчни за 
набиране на изискуемия брой ETCS кредити по желаната мобилност. Всеки един от двата езика (или и двата) може да бъде работен 
за мобилността, по желание на кандидата.

3. В университетите, отбелязани с ***, се допуска кандидатстване и с български език като работен за мобилността. 
Познанията по езика подлежат на допълнителна проверка.

4. Всеки кандидатстващ предварително избира и класира няколко мобилности в посочените по-горе университети. При по-голям 
брой желаещи от отпуснатите места има възможност за допълнителни бройки от неусвоени места в други факултети.

5. Право на субсидия имат избраните студенти и докторанти, които са с престой в държавата на приемащия университет, 
независимо от начина на обучение (онлайн или офлайн). 

I. Условия за участие
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти (редовна или задочна форма на ОКС «магистър», при определени 

условия - и магистранти в други магистърски програми на ЮФ) и докторанти на ЮФ, които отговарят на следните задължителни 
изисквания:

 обучаващите се по ОКС „магистър по право” да не са първокурсници. Магистри от други програми на ЮФ и докторанти 
могат да кандидатстват само ако в споразумението с чуждестранния университет има договорена такава позиция. 

 В програма Еразъм+ е възможно един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност 
от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и 
докторантската степен), НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да 
се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при 
задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж). Студенти, 
обучаващи се в директни магистърски програми (като Право), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 
месеца.

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в 
рамките на програма "Учене през целия живот", като реализираният период се приспада от максимално допустимия 24-месечен срок за 
студентите, обучаващи се в директни магистърски програми като Право. Не се допуска повторна мобилност в един и същ 
чуждестранен университет. Повече - вж. на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/283/.

 да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4,50, който се изчислява въз основа на 
приложена академична справка. При изчисляване на успеха на студенти, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), 
оценките по тези дисциплини се отчитат като Слаб 2;
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 Обучаващите се по ОКС „магистър по право” кандидатстват с минимален среден успех от следването до момента Мн. 
добър 4,50. При магистрите – първокурсници от други програми за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен.

 за докторантите се взема оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в 
индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни 
публикации, участие в конференции и други научни форуми; 

  владеят свободно (много добре) езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 чуждестранните студенти, обучаващи се във Факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм, ако са 

граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статус на бежанци, лица без гражданство или постоянно 
пребиваващи чужденци.

Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в 
родната си страна само ако за тази мобилност няма други одобрени участници.

II. Документи за кандидатстване 
1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение;
2. Уверение от учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на 

обучение;
3. Обикновена справка от инспектора на специалността за успеха от следването до момента (минимум 4,50), вкл. и за невзети 

изпити. Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти;
4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво В2 или друго (ако притежават такъв).
Документите трябва да бъдат подадени в ст. 102 на Ректората, деканат ЮФ, г-жа А. Павлова.
Срокове за подаване на документи: І. При университети с краен срок за кандидатстване (вж. таблицата от по-горе) 15 

октомври - документи се подават до 12 октомври вкл. ІІ. При университети с краен срок за кандидатстване (вж. таблицата от по-горе) до 
30-31 октомври - документи се подават до 25 октомври вкл. ІІІ. При университети с краен срок за кандидатстване (вж. таблицата от по-
горе) 15 ноември - студентите от ЮФ подават документи до 9 ноември вкл. ІV. При университети с краен срок за кандидатстване (вж. 
таблицата от по-горе) 30 ноември - студентите от ЮФ подават документи до 25 ноември вкл.    

III. Селекция и класиране
Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от декана на факултета по бал, който 

се образува от : 
1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.50). 
2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална 

оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които а) са завършили 
езикова гимназия (прилага се копие от дипломата); или б) притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд 

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/erazam/Molba%20za%20uchastie%20SMS_1.doc
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език. В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4,50, студентът не се освобождава от изпита по 
чужд език. Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените от всеки един от тях чуждестранни 
университети. При равен бал в класирането предимство имат кандидатите, които: а) до момента не са осъществили мобилност по Еразъм 
с цел обучение; и б) имат с по-висок среден успех от следването.

За допълнителни въпроси, моля търсете Еразъм + координатора на ЮФ д-р А. Шопов, на е-поща a_shopov @ uni-plovdiv.bg или 
елате на Еразъм информационния ден на ЮФ на Гугъл кл. стая с код ghp5ivt на 20 октомври от 19 ч. 

Провеждане на интервюто: непосредствено след крайния срок за прием на документи. 
Повече информация - вж. на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/ 

ІV. Селекция на студенти и докторанти от ЮФ на ПУ по програмата за Швейцарска мобилност 
(Swiss Mobility Programme, осъществявана по договор за обмен с ЮФ на университета във Фрибург)

Време на престоя: втори семестър на учебна 2022/2023 г. Планирани места за мобилност: 2
Критерии: еднакви с вече обявените за селекция по студентските мобилности с цел обучение по програма „Еразъм +“
Работни езици: френски, немски и английски, като потенциалните кандидати нека грижливо се запознаят с информацията от 

линка, посочен по-долу. Изисквани документи, срокове и място за приема им: вж. обявата по Еразъм +. Срок за прием на документи и 
селекция - за втори семестър на текущата учебна година - до 25 ноември 2022 г. включително.

За повече вж. https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/suisse/mobsuisse.html
За допълнителни въпроси, моля търсете Еразъм + координатора на ЮФ д-р А. Шопов, на е-поща a_shopov @ uni-plovdiv.bg 

V. Практики (стажове) по ,,Еразъм +" 
По програма „Еразъм+“ се подпомагат стажове (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са 

записани във висши училища, степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили 
студенти. Можете да съчетаете своя стаж по „Еразъм+“ с период на обучение в чужбина.

1. Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в 
чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение. За курсове от един цикъл 
като медицина, архитектура и право можете да отидете в чужбина по „Еразъм+“ за период до 24 месеца. Можете също да отидете на 
стаж в чужбина като наскоро завършил студент. В този случай стажът ви трябва да се проведе до една година след завършването и 
трябва да кандидатствате още докато сте записан във висшето училище. 

2. Стажът следва да отговаря на изучаваната от Вас специалност.
3. Стажът се администрира от отдел "Международно сътрудничество" на Университета, като провеждането му зависи от 

успешно премината процедура по селекция в изпращащия университет.
Повече информация - https://uni-plovdiv.bg/pages/index/300/, ст. 118 на Ректората, отдел "Международно сътрудничество", тел.: + 
359 32 261 363; други координати на  https://uni-plovdiv.bg/pages/index/28/


