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ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

През 2021 година Национална художествена академия продължи да осъществява 
дейностите по мобилност на студенти и преподаватели по одобрен проект на 
Европейската програма „Еразъм+“ за мобилност в сферата висшето образование със 
страни членки на Европейския съюз (програмни страни). 

В края на календарната година НХА има сключени 99 действащи двустранни 
споразумения за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+”, с 
институции в програмни страни.  Освен това, академията разполага и с 14 активни 
двустранни споразумения с институции в партниращи страни – трети страни извън 
Европа. 

През 2021 г. към сключените споразумения бяха добавени и нови, както следва: с 
Институт за дизайн в Рим; с Университет за изкуство и дизайн „Мохоли-Наги“ (МОМЕ) в 
Будапеща; с Академия за изящни изкуства във Фрозиноне, Италия, Университет в Осиек, 
Хърватия и с Институт за изкуство и дизайн, Прага, Чехия. Бяха подновени и 
споразуменията с Академията за изящни изкуства в Лече, Италия, както и с Висшето 
училище (Естиен) в Париж. Благодарение на срещи с официални лица от Украйна в НХА, 
беше дадено началото и на преговори за сътрудничество с Национална художествена 
академия в Лвов, Украйна. 

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – ИЗХОДЯЩА 

През 2021 г. на обмен по програма „Еразъм+“ в партньорски академии в Европа са 
заминали общо 24 студенти на мобилност с цел обучение. От тях – 11 през летен семестър 
на 2020/2021 и 13 през зимен семестър на 2021/2022.  

Освен това, един дипломиран бакалавър от катедра „Плакат и визуална комуникация“ е 
реализирал студентска мобилност с цел практика в Берлин, Германия.  

За своите обмени, студентите са избрали партньорски институции в: Италия, Белгия, 
Австрия, Франция, Великобритания, Германия, Словакия, Чехия, Испания, Полша и 
Финландия. 

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА 

През 2021 година, 12 студенти от партньорски институции в Европа са осъществили 
входяща мобилност в НХА по програма „Еразъм+“. От тях – една студентка е реализирала 
своя престой през летния семестър на 2020/2021 акад. год., заради пандемията от COVID-
19, останалите 11 студенти са започнали своите мобилност през зимен семестър на 
2021/2022 акад. год. Двама от тях – един от Неапол и втори от Линц са решили да се 
обучават в НХА по програма „Еразъм+“ през цялата академична 2021/2022 година.  
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ – 
ИЗХОДЯЩА 

През летния семестър на 2020/2021 г. в чуждестранни академии но обмен по програма 
„Еразъм+“ са заминали: 

Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 3 преподаватели с цел преподаване: 

• Проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“, в Лече, Италия; 

• Проф. Олег Гочев, катедра „Стенопис“, в Неапол, Италия; 

• Ас. Велико Маринчевски, катедра „Графика“, във Флоренция, Италия. 

Не са реализирани останалите планирани мобилности на персонал с цел преподаване и с 
цел обучение, поради причини, произтичащи от пандемията в глобален мащаб. 

  

Партниращи страни (трети страни извън ЕС) – преподавателска мобилност с цел 
преподаване: 

• Въпреки няколко опита за реализиране на мобилности през втори семестър на 
2020/2021, обмените бяха отказани от приемащата страна, заради усложнения от 
пандемията от COVID19. Някои от обмените бяха пренасочени за осъществяване в 
партньорски институции в Европа. 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА 

През летния семестър на 2020/2021 г. НХА е приела по програма „Еразъм+“ от: 

Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 1 преподавател: 

• Петр Тимчко Валиска в катедра „Графика“, от Банска Бистрица 

Освен посочената преподавателска мобилност, в НХА е осъществена и мобилност на 
персонал с цел обучение: 

• Проф. Габор Мате от МОМЕ, Унгария.  

• Проф. Мате посети НХА и втори път – осъществи и преподавателска мобилност в 
началото на зимния семестър на 2021/2022 акад. год. 

 

Поради сложната обстановка и рестрикции, няколко планирани входящи преподавателски 
мобилности бяха отложени и в последствие не бяха реализирани на преподаватели от 
академии в Полша, Литва, Сърбия и други. 
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Харта за висше образование „Еразъм“ 

В началото на 2021 година академията беше наградена със сертификат за качество 
„Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education 2021 
– 2027 – ЕСНЕ). Проектното предложение на НХА за новия програмен период е оценено с 
максималния брой точки от независими експерти към Изпълнителната агенция за 
образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия. 

Хартата за висше образование „Еразъм“ (ECHE) осигурява общата рамка за качество за 
дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше учебно 
заведение може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“. Връчването на Хартата е 
необходимо условие за всички висши учебни заведения, установени в държави по 
програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически 
лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“. 

 

 

 


