
Съвместни магистърски степени - програма „ЕРАЗЪМ+”

1. Какви са целите на съвместните магистърски степени? 
Съвместните магистърски степени (СМС) имат за цел: 

 повишаване на качеството, иновациите, интернационализацията и привлекателността на
Европейското пространство за висше образование (ЕПВО); 

 повишаване на нивото на компетентностите и уменията на завършващите магистърски
програми,  и  подготовката  им  за   пазара  на  труда,  чрез  по-активно  ангажиране  на
работодателите. 

Очаква се съвместните магистърски степени да допринесат за постигане на целите на стратегия
„Европа  2020"  и  на  стратегическата  рамка  за  европейско  сътрудничество  в  областта  на
образованието и обучението  „Образование и обучение 2020".
СМС ще продължат да  развиват успешния  опит от реализацията  на  магистърските  курсове
„Еразмус Мундус" (МКЕМ). 

2. Какво представляват съвместните магистърски степени?
Съвместна  магистърска  степен  (СМС)  е  интегрирана  на  високо  равнище  международна
програма  за  обучение,  носеща  60  (два  семестъра),  90  (три  семестъра)  или  120  (четири
семестъра)  ECTS  кредита  (Европейска  система  за  натрупване  и  трансфер  на  кредити),
проведена  от  международен  консорциум  на  висши учебни  институции  (ВУИ),  в  който  като
партньори могат да участват и  други организации с конкретен опит и интереси в областите на
обучение, обхванати от съвместната програма. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-joint-master-degrees_en
Всички  участващи  ВУИ,  установени  в  държави по програмата,  трябва  да  са  образователни
институции,  които  присъждат  образователна  степен  магистър,  а  съответните  образователни
степени, обхващащи цялата програма за обучение за СМС, трябва да са напълно признати от
компетентните национални органи в държавите, където са установени тези ВУИ. Успешното
завършване на съвместна магистърска програма трябва да води до присъждане на съвместна
степен  (т.е.  получаване  на  една  диплома,  издадена  от  името  на  поне  две  висши  учебни
институции от различни държави по програмата, която е напълно призната от тези държави)
или на многостранни степени (т.е. получаване на поне две дипломи, издадени от две висши
учебни институции от различни държави по програмата и напълно признати от тези държави). 
На етапа на кандидатстване предложенията за СМС трябва да представят цялостно разработени
съвместни програми за обучение, които са готови да бъдат проведени и обявени в целия свят,
непосредствено след тяхното одобрение. 

3. Кой може да участва?
Участваща  организация  може  да  е  всяка  публична  или  частна  организация,  установена  в
държава по програмата или в държава партньор1 на ЕС, която допринася пряко и активно за
провеждането  на  СМС.  (вж.  раздела  „Допустими  държави“, в  част  А  от  Практическото
ръководство по програма „Еразъм+“

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm, с.25.

  Допустими участващи организации
 висша учебна институция; 
 публично или частно, малко, средно или голямо предприятие; 
 публичен орган на местно, регионално или национално равнище; 
 организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; 
 научноизследователски институт.

1 При Съвместните магистърски степени партньорска страна е всяка друга страна по света: 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/2014_JMD_instructions_%282014%29_en.pdf 
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За финансова подкрепа като координатори от изброените видове участващи организации
могат да кандидатства само: висша учебна институция от държава по програмата

-http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm, с.25.
Брой на участващите държави и организации.
минимум  три  държави  по  програмата  с  най-малко  една  ВУИ  от  всяка  от  държавите  по
програмата. 
Продължителност на проекта
В зависимост  от  продължителността  на  програмата  за  съвместна  магистърска  степен  (1-  2
години), с консорциума ще бъде сключено споразумение за отпускане на безвъзмездни средства
със  срок  от  4  или  5  години,  по  силата  на  което  ще  бъде  отпуснато  финансиране  за  една
подготвителна година и 3 последователни записвания на студенти. 
Преди изтичането на този първоначален период на финансиране, СМС ще бъдат поканени да
кандидатстват за извършване на преглед на качеството и ако успешно го издържат, може да им
бъде предложено финансиране за допълнителен период с продължителност до четири години
(или  три  последователни  записвания  на  студенти  с  1  подготвителна  академична  година)  на
основата на принципа на „съвместно финансиране". 

4. Къде и как се кандидатства? 
Кандидатства се пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.
Всяка година, след актуализиране на Ръководството по програма „Еразъм+” от ЕК и минимум
два  месеца  преди  крайния  срок  за  кандидатстване,  на  интернет  страницата
(http://eacea.ec.europa.eu)  на Изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизия в
Брюксел,  се  публикува  Покана  за  кандидатстване  по  Ключова  дейност  1.  Там  са  описани
стъпките  за  кандидатстване,  крайните  срокове  и  приложенията,  които  трябва  да  бъдат
прикачени към Формуляра за кандидатстване.  Подаването на формуляра за кандидатстване и
съпътстващите го документи е електронно. 

5. Какви дейности на проектите за  съвместни магистърски степени 
се подкрепят? 

В рамките на проектите за СМС се подкрепят следните дейности: 
 провеждане  на  обучение за  СМС,  съответстваща  на  60,  90  или 120 ECTS кредита,

организирана от международен консорциум на висши учебни институции и, включваща
участието на  минимум 4  поканени университетски учени (гост-лектори), с минимален
период на престой по 2 седмици за всеки, с цел преподаване, обучение и/или научни
изследвания; 

 отпускане на стипендии на отлични студенти (между 13 и 20 души) от целия свят за
тяхното участие в една от програмите за съвместни магистърски степени . Минимум 75
% от стипендиите за СМС са предназначени за кандидати от държави партньори.

6. Каква  е  ролята  на  организациите,  участващи  в  проектите  за
съвместни магистърски степени ?

Кандидатстваща/координираща  организация: участваща  организация,  която  подава
проектното предложение  от името на  всички  партньори.  Координиращата  организация носи
пълната отговорност и гарантира, че проектът се изпълнява всъответствие със споразумението.

Пълноправни  партньори са  тези  участващи  организации,  които  допринасят  активно  за
постигането на целите на проектите  за  съвместни магистърски степени.  Всеки пълноправен
партньор  трябва  да  подпише  писмо  -  мандат,  с  което  предоставя  на  координиращата
организация отговорността да действа като основен бенефициент/ползвател по договора и от
негово  име,  през  периода  на  изпълнение  на  проекта.  Ако  е  приложимо,  това  важи  и  за
партньорите от „държавите партньори”, съгласно изискванията на програма „Еразъм+”.
Асоциирани партньори (незадължително): В проектите за изграждане на капаците могат да
участват асоциирани партньори, които допринасят за изпълнението на определени задачи по
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проекта. Те също трябва да се регистрират в портала за участници като асоциирани партньори и
да получат  PIC код.  Те най-често подпомагат мерките за  устойчивост  и разпространение на
резултатите. По въпроси, свързани с управлението на договорните отношения, „асоциираните
партньори“  не  се  считат  за част  от  партньорите  по  проекта  и  не  получават  финансиране.
Тяхното участие и роля в проекта и различни дейности трябва обаче да са ясно описани.

    5. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства?
Основните критерии за отпускане на безвъзмездни стредства са същите четири като при всички
останали видове проекти, като се различава само изискваният минимум брой точки.
Релевантност на предложението – максимум 30 точки; Качество на структурата и изпълнението
на  проекта  -  максимум  30  точки;  Качество  на  екипа  на  проекта  и  на  договореностите  за
сътрудничество - максимум 20 точки; Въздействие и устойчивост - максимум 20 точки.
За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат
минимум 70 точки  от 100.  Освен  това  те  трябва  да  получат  минимум 75% от определения
максимум  точки по критерий „релевантност на проекта" (т.е. минимум 22,5 точки) и поне 60%
от  определения  максимум   точки  по  останалите  три  критерия  (т.е.  18  точки  за  критерий
„качество  на  структурата  и  изпълнението  на  проекта"  и  12  точки  за  всеки  от  критериите
„качество  на  екипа  на  проекта  и  на  договореностите  за  сътрудничество"  и  „въздействие  и
разпространение").  За актуална информация проверете на: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm  .

6. Финансиране.
Общият  размер  на  безвъзмездните  средства,  отпускани  за  подготвителната  година  и  три
последователни записвания на студенти в програма за съвместна магистърска степен,  варира
между 2 и 3 млн. EUR.
Бюджетът на СМС трябва да бъде изготвен (в евро) и включва:

 безвъзмездни средства за финансиране на таксите за управление на консорциума и на
мобилността на академичния персонал 20 000 EUR за подготвителната година и 50 000
EUR за всяко записване на студенти в СМС;

 Студентски  стипендии  (включително  таксите  за  обучение,  пълно  застрахователно
покритие и всички други задължителни разходи, свързани с участието на студентите в
курса),  разходи за пътуване  и настаняване и помощ за издръжка за целия период на
обучение. Различният брой студентски стипендии е в размер на не повече от 25 000 EUR
на година/на студент (указаният брой е между 13 и 20 стипендии за едно записване на
студенти). За такса обучение се предвиждат до 9000 EUR на година на стипендиант от
държава  партньор  на  ЕС  и  до  4500  EUR на  година  на  стипендиант  от  държава  по
програмата.  Всички суми,  надхвърлящи тези максимални стойности,  трябва да бъдат
покрити  от  участващите  организации,  като  не  се  допуска  да  се  събират  от
стипендиантите. 

 Съвместната  магистърска  програма  трябва  да  включва  и  студенти,  записани  без
стипендии. Техният брой трябва да бъде приблизително 25% от този на студентите със
стипендии.

Повече  информация  и  пример  за  изчисляване  на  бюджета  могат  да  бъдат  намерени  в
инструкциите  на Изпълнителната  агенция  за  образование,  аудиовизия  и  култура  в  Брюксел,
публикувани на следния линк.

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/2014_JMD_instructions_
%282014%29_en.pdf

Най-често задавани въпроси, които ежегодно се актуализират (FAQs) на сайта на ЕК -
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jmd-2014-degree_faq_en.pdf
За допълнителна информация  -  EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu
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