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ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – Програмни страни (страни - членки на ЕС) 

Изходяща студентска мобилност 

В началото на 2020 г. започна кампания по селекция на новите студенти, изявили 
желание да участват в мобилност (с цел обучение или практика) през 2020/2021 
академична година. Паралелно с новата селекция по програмата бяха обработени 
отчетните документи на студентите от НХА, които са осъществили мобилност през 
първи семестър на 2019/2020 г. Подготвяше се и документацията (основно 
договорите за отпускане на грант) на студентите от НХА, които бяха одобрени да 
заминат на мобилност през втори семестър на 2019/2020 г. Те заминаха през 
януари и февруари, а някои от тях и през март – общо 14 студенти (ФИИ – 9, ФПИ – 
5), в партньорски институции в страните Франция, Великобритания, Естония, Чехия, 
Унгария, Испания, Италия и Румъния. 

Поради сложната епидемиологична обстановка в световен мащаб, на изходящите 
студенти беше наложено дистанционно обучение в страните, които бяха избрали, 
до изтичане на сроковете по договорите, а 4 студентки се върнаха от Франция и 
Чехия в България по-рано. 

2020/2021 академична година – първи семестър 

В резултат на пандемията, само 2 студенти решиха да осъществят мобилност по 
програмата през първи семестър, съответно –  1 студент с цел обучение в Чехия и 1 
с цел практика в Италия (и двамата – от ФИИ). 

От селектираните студенти за мобилност с цел обучение през 2020/2021 година, 24 
кандидатстваха през месеците септември – ноември 2020 г. за мобилност през 
втори семестър в избрани партньорски страни в Европа, а 3-ма ще кандидатстват за 
мобилност с цел практика. 

Тъй като изходящите студенти осъществиха своите обмени по време на пандемия 
през втория семестър на 2019/2020 академична година, ръководството на НХА взе 
решение да им бъде дадена още една възможност да осъществят обмен по 
програмата през втори семестър на 2020/21, при свободни бройки за 
кандидатстване. Желание за повторна мобилност изявиха общо 5 студенти, като 
трима от тях ще кандидатстват за мобилност с цел практика в избрана от тях 
организация в Европа през втори семестър. (Всички 5 кандидати са от ФИИ). 

Входяща студентска мобилност 

В края на месец януари бяха обработени и финалните документи на входящите 
студенти по програмата. През първи семестър на 2019/2020 г., броят на студентите 
беше 18, като 7 от тях се обучаваха в НХА през цялата академична година. Приетите 
входящи студенти за втори семестър бяха 9 на брой (9 във ФИИ и 7 във ФПИ), от 
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партньорски институции от Франция, Германия, Португалия, Австрия, Чехия, 
Полша, Италия, Литва и Испания. 

Непосредствено след началото на изброените мобилности в НХА, поради 
настъпването на пандемията в България, входящите студенти се обучаваха 
дистанционно към НХА, а някои от тях предпочетоха да се върнат в изпращащите 
институции. 

Партниращи страни (трети страни) –  приета беше и студентка (магистър) в катедра 
„Живопис“ от Грузия. На грузинската студентка се наложи да осъществи своята 
мобилност в НХА за период, по-кратък от първоначално одобрения, а впоследствие 
– да продължи обучението си към НХА онлайн, от Грузия. 

През летните месеци на 2020 г. Международен отдел получи няколко номинации 
за входяща студентска мобилност с цел обучение за първи семестър на 2020/2021 
г., но всички кандидатури бяха отложени за втори семестър на 2020/2021 г.  
Кандидатите са 15 на брой, тъй като някои от студентите решиха да се окажат от 
участие в мобилност. 

Освен споменатите студентски мобилности в Програмни страни, остават 
нереализирани и мобилности в партньорските страни извън Европа, включително 
одобрената студентска мобилност на кандидатка от Казахстан, която беше приета в 
специалност „Рекламен дизайн“ на НХА. 

Мобилност на преподаватели 

През месец януари 2020 г. бяха договорени мобилности на преподаватели от НХА, 
които искаха да осъществят обмен в партньорски институции в и извън Европа. 10 
преподаватели от НХА от двата факултета бяха започнали процедурата по 
кандидатстване за изходяща мобилност на персонал с цел преподаване в 
партньорски институции в и извън Европа (в т.ч. и в Мексико, Грузия и Казахстан), 
но мобилностите им бяха отложени за втори семестър на 2020/2021, при 
подобряване на глобалната обстановка. 

Входяща мобилност – през втори семестър на 2019/2020 академична година беше 
осъществена 1 входяща мобилност с цел преподаване от Грузия (ФИИ, ) – проф. 
Тамар Малазония. Всички планирани входящи преподавателски мобилности в НХА 
бяха отложени. 

Хартата за висше образование „Еразъм“ 

През първата половина на 2020 г. Международен отдел на НХА кандидатства по 
поканата за нова Харта за висше образование „Еразъм“ за новия програмен 
период 2021–2027 г. 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 
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да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или 
сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“. 

Сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ 

Сключените до момента двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ на НХА 
с партньорски институции във и извън Европа са 111. През 2020 г са правени опити 
за започване на нови сътрудничества в художествени институции в Испания и в 
Холандия, които не са били успешни, поради ситуацията на пандемия през 
годината. При положителна оценка на кандидатурата за придобиване на нова 
Харта, съществуващите споразумения ще бъдат преподписани. 

Договори по програма „Еразъм+“ 

НХА има 2 одобрени двугодишни проекта, финансирани по програма „Еразъм+“ и 
сключени договори между НХА и Център за развитие на човешките ресурси – 
първият е за мобилности на преподаватели, студенти и административен персонал 
от НХА в Европа, а вторият – за мобилност в двете посоки на преподаватели и 
студенти (докторанти) от НХА и от партньорски институции в Мексико, Казахстан, 
Грузия и Китай. Срокът за изпълнение на двата проекта е до края на месец 
септември 2021 г. 


