
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за учебната 2016/2017 година 

 
Национална художествена академия осъществява дейностите по мобилност на студенти и преподаватели по 
два проекта на Европейската Програма ЕРАЗЪМ+ за мобилност в сферата висшето образование със страни 
членки на Европейския съюз (програмни страни) и трети страни извън Европейския съюз (партниращи 
страни).  
Към момента, НХА има 74 двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по програма 
„Еразъм+”, сключени с програмни страни. Освен това, Академията има сключени и 12 двустранни 
споразумения с партниращи страни. 
През академичната 2016-2017 г. по линия на програмни страни бяха сключени 8 нови споразумения както 
следва: Висше училище за изкуство, Лимож, Франция; Университет за приложни изкуства, Дюселдорф, 
Германия, Университет за изящни изкуства в Кийл, Германия; Висше училище за театър и телевизия, 
Лисабон, Португалия; Висше училище за драматично изкуство, Галиция, Испания, Висше училище за изкуство 
и дизайн „Местре Матео“, Университет „Догуш“, Турция, Университет Акдениз, Турция; както и 3 нови договора 
сключени с учебни институции от партниращи страни -   Университет за изкуства в Белград, Сърбия; Казахска 
национална художествена академия за изкуства „Т.К. Жургенов“, Алмати, Казахстан и Международен институт 
за дизайн „Чанапатана“ Банкок, Тайланд.  
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА  

През 2016-2017 г. на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии са заминали 34 студента от НХА, 
а 4 студента са реализирали студентска мобилност с цел практика. 
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА  

През 2016-2017  г. НХА е приела по програма Еразъм+  от: 
Програмни страни (страни -членки на ЕС) - 20 студенти, осъществили обучение в специалностите „Живопис“, 
„Графика“, „Скулптура“, „Книга и печатна графика“, „Сценография“,  „Текстил-изкуство и дизайн“, „Мода“, 
„Рекламен дизайн“, „Дигитални изкуства“, „Психология на изкуството.  
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА 

През 2016-2017 г в чуждестранни академии по обмен по програма „Еразъм+”  са заминали: 
Програмни страни (страни-членки на ЕС) - 5 преподаватели с цел преподаване:  
1. Проф. Божидар Бояджиев, сп. „Живопис“, Неапол, Италия,  
2. Проф. Любомир Каралеев, сп. „Рисуване“, Венеция, Италия,  
3. Проф. Олег Гочев, сп. „Стенопис“, Билбао, Испания, 
4. Ас. Красен Троански, сп. „Дизайн на порцелан и стъкло“, Лимож, Франция, 
5. Ас. Емилия Крумова, сп. „Керамика“, Лимож, Франция; 
и 2 мобилности на персонал с цел обучение:  
1. Дарина Дюгмеджиева, Началник на библиотека, Гранада, Испания и  
2. Марина Рускова, Международен отдел, Валенсия, Испания 
 
Партниращи страни (трети страни извън ЕС)) – 1 преподавател с цел преподаване:  
Ст.преп. Теодор Лихо, сп. „Рекламен дизайн“ – Йерусалим, Израел 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА 

През 2016 г – 2017 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от: 
Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 4 преподаватели    
1. Преп. Олесе Кекиене, сп. Мода, Каунас, Литва 
2. Преп. Сагита Сунара, сп. Реставрация, Университета на Сплит, Хърватия 
3. Петър Йедличка, Скулптура, Бърно, Чехия 
4. Преп. Траса Уейлейн, сп. Текстил, Ирландия, координатор по Еразъм+ е 
изнесла лекция в областта на текстила и е осъществила мониторинг на провежданото обучението 
на  ирландската студентка Шинейд Ни Кохъл  в сп. Текстил, по програма Еразъм+ в НХА. 
 
Партниращи страни (трети страни извън ЕС)):  – 1 преподавател   
Ирит Хемо, Живопис, – Йерусалим, Израел 

 


