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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА НХА ЗА 

       2015г. - 2016г 

 

 

ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 
Националната художествена академия е изпълнила планираните мобилности на студенти за 

обучение и стаж, както и мобилност на преподаватели с цел преподаване и обучение за 2015-2016. 

В момента НХА има 64 двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по 

секторна програма „Еразъм+”, сключени с партньорски институции от Европа. През 

академичната година 2015-2016 бяха сключени 9 нови договора с институции в Европа във 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Хърватска и Румъния. 

НХА има сключени и 25 междуинституционални споразумения с партньорски институции 

в страни като Азербайджан, Албания, Босна, Египет, Йордания, Китай (2 споразумение), 

Корея, Израел, Мексико (2 споразумение), Полша, Румъния, Русия, Сърбия (2 

споразумения), Украйна (2 споразумения), Хърватия, Словения, Македония. През  

академичната година 2015-2016 бяха сключени и нови споразумения с Академията за 

Дизайн в Тайланд, Университет в Казахстан, Университет в Сърбия, както и в Русия.                                                                               

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА  

През 2015-2016 академична година на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски 

академии са заминали 32 студента от НХА. 4 студента са реализирали студентска мобилност 

с цел практика. 

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА  
През този период НХА е приела 18 студенти от програмни институции в Европа, които са 

осъществили обучение в специалностите „Живопис“, „Графика“, „Стенопис“, „Книга и 

печатна графика“, „Сценография“, „Метал“, „Текстил-изкуство и дизайн“, 

„Мода“,“Рекламен дизайн“,“Дизайн на порцелан и стъкло“. През академичната 2015-2016 

НХА е приела и студенти от партньорските институции – Корея, Израел и Черна гора, както 

следва: Сумин Ча в сп. „Книга и печатна графика“, Шир Сеньор в сп. „Индустриален 

дизайн“ и Тияна Мрвошевич в сп. „Живопис“. По линия на двустранно 

междуинституционално споразумение за международно сътрудничество между 

Национална художествена академия и мексиканската академия за изящни изкуства „Ла 

Есмералда“ в Мексико сити през втори семестър на академичната 2015-2016 г. в сп. 

Живопис на НХА бе приета за 4-месечно обучение мексиканската студентка Естер Анайс 

Васконселос Караско. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА 

През  2015-2016 академична година в партньорски академии на обмен по програма „Еразъм” 

са заминали 12 участници на преподавателска и мобилност на персонал с цел обучение:  

преп. Александър Гергинов (Каунас, Литва), доц. Стефан Белишки (Клуж-Напока, 

Румъния), проф. Георги Янков (Страсбург, Франция), Диди Спасова (Прага, Чехия), доц. 
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Зарко Ждраков (Равена, Италия), проф. Олег Гочев (Венеция, Италия), проф. Правда 

Спасова (Варшава, Полша), проф. Светозар Бенчев (Милано, Италия) в страни от Европа и 

ас. Васил Колев (Ханджоу, Китай), проф. Майа Богданова (Сеул, Корея), Марина Рускова 

(Ханджоу, Китай) и проф. Петър Бонев (Подгорица, Черна гора). 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА 

През 2015-2016 академична година НХА е приела преподаватели и персонал по мобилност 

с цел обучение от програмни страни, както следва: от университета в Загреб - Яка Мустапич, 

Добравка Топиц, Доротеа Ковачевич, проф. Пирошка Кис от Университета в Будапеща, 

Витенис Синкевисиус от Литва, проф. Бруно Карпентие от Висше училище за изкуства в 

Страсбург. През академичната година НХА е приела и преподаватели, изнесли лекции от 

партньорските страни, както следва: ас. Зан Сиаофън от Китайска художествена академия, 

Китай, проф. Йеосун Канг от Девически университет „Дуксън“, Корея, проф. Ненад 

Шошкич от университета в Черна гора, ст. преп. Зивия Кай от Академията по изкуство и 

дизайн „Бецалел“ в Израел. 
 


