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Преди започването на всеки Еразъм период на обучение, съгласно правилата на 

програма Еразъм, студентът трябва да подготви индивидуална програма за обучение  в 

избрания приемащ университет, която да съответства в най-голяма степен на учебната 

програма в Медицински университет – София. Избраните предмети за обучение в 

приемащия университет се съгласуват с академичния Еразъм координатор на съответния 

факултет.  Те се вписват в документ „Споразумение за обучение/практика“ (Learning/Training 

Agreement)  по образци, изготвени и предоставени от  Европейската Комисия и се подписват 

тристранно – от студента, академичния Еразъм координатор и от приемащия университет 

преди заминаването на студента. Самият документ съдържа една страница за промени по 

време на обучението, в случай че някой от избраните курсове не стартира. Тази част от 

Споразумението за промени на курсовете по време на престоя в приемащия университет 

също се съгласува по електронна поща с академичния Еразъм координатор. С този документ 

програма Еразъм гарантира признаването на периода на обучение на Еразъм студентите, тъй 

като проучванията показват, че най-голямата бариера за студентската мобилност е 

непризнаването на отделни предмети, успешно изучавани в чужд университет. 

В края на всеки успешно приключил период на обучение приемащата институция 

издава на студента документ, удостоверяващ постигнатите от него резултати по време на 

мобилността (Transcript of Records/ Transcript of Works), потвърждаваща, че договорената в 

Споразумението за обучение индивидуална програма наистина е била изпълнена от студента. 

Справката е придружена със списък на резултатите - получени кредити и оценки от 

положени изпити или друг вид оценяване на студента. Към комплекта от документи, които 

студентът следва да представи след завръщането си в Медицински университет - София 

спада и т. нар. Сертификат за престой (Certificate of Stay), издаден от приемащата 

институция. 

Академичният Еразъм координатор на съответния факултет/колеж/филиал в 

Медицински университет – София признава Еразъм периода на обучение/практика в 

приемащия университет на студентите от МУ-София, след представяне на следните 

документи: 

1. Академична справка с успешно взетите изпити в приемащия университет – 

Transcript of Records. 

2. Копие от Заповед за командировка. 

3. Копие от Сертификат за престой.  

4. Допълнителна информация – кратко резюме на курса, който студентът е 

посещавал в приемащия университет, ако е необходимо. 

Когато се налага академичният Еразъм координатор се консултира с ръководителя 

на съответната катедра/Декана. 

https://erasmus.vfu.bg/download/ToR.rtf
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Въз основа на представените документи академичният Еразъм координатор подготвя 

Доклад до Декана за признаване на курсовете по образец, който след резолюция от Декана се 

представя в учебен отдел на Деканата за изпълнение. 

Дисциплина, изучавана в приемащата институция, но несъответстваща на включените 

в учебния план на студента в Медицински университет - София, се вписва като 

допълнително изучавана в Дипломното приложение. 

Медицински университет - София гарантира на всички Еразъм студенти пълно 

академично признаване на тяхното обучение в партниращата институция. Това признаване 

може да бъде отказано само ако студентът не успее да постигне академичното ниво, 

изисквано от приемащата институция или по някакъв друг начин не удовлетвори условията 

за пълно признаване на Еразъм периода, поставени от партниращите по мобилността 

институции. 

На студент, който не е изпълнил изискванията по курса на обучение за периода на 

неговия престой в чужбина може да се  изиска частично или пълно възстановяване на 

полученото финансиране по договор. Това  няма да се отнася за студенти, които са били 

възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни 

обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в 

писмен вид на институционалния координатор по програмата в Медицински университет - 

София и съответно на Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по 

програма ЕРАЗЪМ+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


