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1. Настоящата методика е разработена на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Вътрешните правила на Стопанска академия „Д. А.
Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“ (Решение № 1, т. 8 на АС от 14.09.2016 г.).
2. С настоящата методика се определят критериите и технологията за оценяване и селекция на кандидатите за студентска мобилност
с цел обучение или практика в чужбина.
3. Оценяването и селекцията на кандидатите за студентска мобилност с цел обучение или практика в чужбина се извършва въз основа
на методика с обективни критерии, без да се допуска дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически и социален
произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически и други мнения, принадлежност към национално
малцинство, имотно състояние, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
4. Методиката включва две групи критерии за оценяване на кандидатите за студентска мобилност с цел обучение или практика в
чужбина:
a. критерии за административно съответствие и допустимост на кандидатите;
b. критерии за оценка на кандидатите.
5. Критериите за административно съответствие и допустимост на кандидатите имат за цел проверка на съответствието на
кандидатурата с утвърдените от СА „Д. А. Ценов“ стандарти за:
a. Краен срок за кандидатстване. Не се допуска подаване на документи след обявения от Еразъм+ офиса краен срок за
кандидатстване.
b. Необходими документи за кандидатстване. Проверката за пълнота на документите за кандидатстване се извършва от
оперативните Еразъм+ координатори при тяхното приемане. Пакетът с документи за кандидатстване включва:
1) формуляр за кандидатстване;
2) автобиография;
3) езиков паспорт;
4) декларация за гражданство и гражданско състояние;
5) декларация за участие в програма „Еразъм+“;
6) декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД;
7) уверение от факултетска канцелария, доказващо статута на кандидата и неговия успех от следването;
8) (за студенти, записани в първи семестър на ОКС „магистър“, които нямат положени изпити) копие на диплома на ОКС „бакалавър“
или уверение от факултетска канцелария с посочен среден успех от следването в бакалавърска степен;
9) (за докторанти без положени докторантски минимуми) копие на диплома на ОКС „магистър“ или уверение от факултетска
канцелария с посочен среден успех от следването в магистърска степен;
10) (за кандидати за изходяща мобилност в Партниращи държави, за които има визов режим) копие на паспорт.

c. Типови образци на документи за кандидатстване. Типовите образци на документите за кандидатстване се публикуват на
страницата на Еразъм+ офиса към Центъра за международна дейност. Проверката за съответствие на документите се
извършва от оперативните Еразъм+ координатори при тяхното приемане.
d. (доп. – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Допустимост на кандидата. Допустими за участие в програма „Еразъм+ са:

1) Кандидати, които имат минимално ниво В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше
училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален среден резултат от писмен и
устен изпит Добър 4,00).
2) Лица, които са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или имат статут на бежанци, на лица без гражданство или
постоянно пребиваващи чужденци. Лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно
пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени
средства. Лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в
родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
3) Лица, които имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за
мобилност с цел практика).
4) Студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, които се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма.
5) (нова – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Докторанти на СА „Д. А. Ценов“, които се обучават в самостоятелна форма.
6) (предишна 5) – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втора учебна година на
ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение).
7) (предишна 6) – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с
цел практика).
8) (предишна 7) – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“.
9) (предишна 8) – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален
учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността (за мобилност с цел обучение).
10) (предишна 9) – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален
учебен план и срок на докторантура (за мобилност с цел практика).

6. Оценяването на кандидатите по същество се осъществява на базата на следните критерии:
a. Успех от обучението (относителна важност 0,30). Представя се като процент на средния успех от следването до момента на
кандидата от максималния среден успех (6,00). За новозаписаните студенти в ОКС „магистър“ се ползва средният успех от
дипломата за ОКС „бакалавър“. За докторантите средният успех от следването се изчислява като средна оценка от
докторантските минимуми. За новозаписаните докторанти се ползва средният успех от дипломата за ОКС „магистър“.
b. Резултат от изпит за определяне на ниво за владеене на езика на обучение или приемащата страна (относителна важност
0,25). Представя се като процент на средната оценка от писмения и устния езиков изпит на кандидата от максималната средна
оценка (6,00).
c. Участие в програма „Еразъм+“/“Еразъм“ за цикъла на обучение (относителна важност 0,10). Представя се като разлика между
100 и процента на кумулативния брой месеци на проведена мобилност на кандидата за съответния цикъл на обучение от
пределно допустимия брой месеци за мобилност по програмата (12 месеца).
d. Откази от участие в програма „Еразъм+“/“Еразъм“ (относителна важност 0,05). Представя се като разлика между 100 и
процента на броя откази на кандидата от участие в програма „Еразъм+“/“Еразъм“ към пределно допустимия брой откази от
участие в мобилност (4). Отказ е налице, когато селектираният студент или докторант откаже участието си в програмата след
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e.

f.

получено одобрение от приемаща чуждестранна институция и подготвено споразумение за академично или практическо
обучение.
Основна мотивация за участие в програмата (относителна важност 0,20). Преценява се на базата на съдържанието на блок
„Мотивация за участие“ от формуляра за кандидатстване. Представя се като процент на броя декларирани от кандидата
основни мотиви за участие от максималния брой възможни мотиви, предложени от ЕК (15).
(доп. – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) Извънаудиторна активност (относителна важност 0,10). Преценява се на базата
на автобиографията на кандидата. Представя се като процент на броя на пунктовете, по които студентът или докторантът
има декларирани участия, от максималния брой пунктове за извънаудиторна активност (7). Извънаудиторна активност може
да се реализира в следните направления:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

участия в образователни и научни форуми;
участия в състезания и олимпиади;
членство в професионални и съсловни организации;
наличие на награди и призови места от участия;
наличие на публикации;
(нова – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) участия в летни училища;
(нова – Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г.) участия в проекти.

7. Оценяването на кандидатите се извършва по следната формула:
∑𝐽𝑗=1 𝑐𝑖𝑗 𝑤𝑗
𝐸𝑖 =
∑𝐽𝑗=1 𝑤𝑗
където:
Ei – средна оценка на кандидат i;
cj – оценка на кандидат по критерий j, 𝑗𝜖 [1; 6];
wj – относителна важност на критерий j, 𝑗𝜖 [1; 6], ∑𝐽𝑗=1 𝑤𝑗 = 1,00
8. При мобилност с цел практика, класирането на кандидатите е в низходящ ред според получената оценка по т. 6.
9. При мобилност с цел обучение, класирането на кандидатите по избраните от тях висши училища е в низходящ ред според получената
оценка по т. 6.
10. При наличие на кандидати с еднаква оценка по т. 6 и недостиг на бюджет за финансиране на техните мобилности, предимство се
дава на кандидата с по-голям брой конкретни извънаудиторни активности.
11. При наличие на неусвоен бюджет за индивидуална подкрепа и по-голям от оторизирания в рамките на проекта брой на одобрените
кандидати, комисията може да:
a. класира допълнителните легитимни кандидати до усвояване на бюджета;
b. класира допълнителните легитимни кандидати като участници с нулев грант по смисъла на § 1 от Допълнителните
разпоредби на Вътрешните правила на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
(Решение № 1, т. 8 на АС от 14.09.2016 г.);
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c. даде мотивирано предложение за трансформиране на част от средствата по бюджетно перо „Организационна подкрепа“ в
бюджетно перо „Индивидуална подкрепа“.
12. Оценяването на кандидатите и тяхната селекция за участие в програма „Еразъм+“ се извършва от комисия по подбора. Съставът на
комисията се определя със заповед на ректора.
13. Резултатите от оценяването на кандидатите и тяхната селекция се обобщават в протокол. Протоколът включва списък на
одобрените кандидати и, ако е приложимо, списък с резерви и неодобрени кандидати.
14. В срок до 5 дни от съставянето на протокола оперативните Еразъм+ координатори информират кандидатите, катедрените Еразъм+
координатори и приемащите висши училища за резултатите от селекцията.
І. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
No.

Критерии

1.

Пакетът с документи за кандидатстване
е подаден в срок.

2.

Пакетът с документи за кандидатстване
е пълен.

3.

Използвани са образците на документи,
публикуване на уеб страницата на СА „Д.
А. Ценов“, раздел „Международна
дейност“ / Еразъм+

4.

Кандидатът за участие в студентска
мобилност отговаря на изискванията за
допустимост.

4.1.

Наличие на активни студентски права

4.2.

Участие в програма „Еразъм+“/„Еразъм“ (общ брой
месеци с натрупване)

Да

Не

Коментар на експерта
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4.3.

Гражданство на кандидата

4.4.

Цикъл и курс на обучение

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТА

No.
1.

Критерии
Среден успех от обучението

Индивидуална
оценка по критерия

Относителна
важност на
критерия
0,30

Представя се като процент на средния успех от
следването от максималната оценка. Например
при среден успех на кандидата Много добър
(4,75) оценката по критерия е: (4,75/6).100 =
79,17.

0,25

Представя се като процент на средния
резултат от изпита по чужд език от
максималната оценка. Например при оценка на
кандидата от изпит по английски език за
определяне на ниво на владеене Много добър
(5,25) оценката по критерия е: (5,25/6).100 =
87,50.

0,10

Представя се като разлика между 100 и
процент на фактическата продължителност
на участие в програмата за цикъла на обучение
от максималния брой месеци за мобилност за
съответния цикъл на обучение. Например, ако
кандидатът е реализирал за съответния цикъл
на обучение 2 мобилности с обща

(за бакалаври: успех от следването до момента; за
магистри: или успех от следването до момента, или
среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“; за
докторанти: или успех от дипломата за ОКС
„магистър“, или среден успех от докторантски
минимуми)

2.

Среден резултат от изпит за
определяне на ниво на владеене на
езика на обучение или приемащата
страна
(среден успех от писмен и устен изпит за определяне на
ниво на владеене на чужд език)

3.

Участия в програма
„Еразъм+“/„Еразъм“
(до 12 месеца за всеки цикъл на обучение)

Технология на изчисляване
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продължителност 8 месеца, то оценката по
критерия е: 100 – (8/12).100 = 100 – 66,67 = 33,33.

4.

Откази от участия в програма
„Еразъм+“/„Еразъм“

0,05

Представя се като разлика между 100 и
процент на фактическия брой на отказите от
пределно допустимия брой откази от участие в
мобилност. Например, ако кандидатът е бил
класиран 1 път за участие в мобилност и се е
отказал след номинацията му и оформянето на
пакет с документи за академично или
практическо обучение в чужбина, то оценката
по критерия е: 100 – (1/4).100 = 100 – 25,00 =
75,00.
Не се отчитат като откази случаите на
непроведена мобилност в следствие
настъпването на форсмажорни обстоятелства
или заболяване на кандидата или негов роднина.

5.

Основна мотивация за участие в
програмата

0,20

Представя се като процент на основните
мотиви от максималния брой възможни
мотиви, предложени от ЕК. Например, ако
студентът е посочил 3 от общо 15 мотива,
оценката му по критерия е: (3/15).100 = 20,00.

6.

Извънаудиторна активност

0,10

Представя се като процент на броя на
пунктовете, по които студентът има
декларирани участия, от максималния брой
пунктове за извънаудиторна активност.
Например, ако студентът е посочил
извънадиторна заетост по 2 пункта (участия в
образователни и научни форуми и участия в
състезания и олимпиади) от общо 7 възможни
пункта на извънаудиторна активност,
оценката му по критерия е: (2/7).100 = 28,57.

-

-

участия в образователни и научни
форуми;
участия в състезания и олимпиади;
членство в професионални и
съсловни организации;
наличие на награди и призови
места от участия;
наличие на публикации;
участия в летни училища;
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-

участия в проекти.

Оценка на кандидата:

1,00

Средна претеглена оценка от оценките на
кандидата по 6-те позиции. Например
(79,17х0,30 + 87,50х0,25 + 33,33х0,10 + 75,00х0,05 +
20,00х0,20 + 28,57х0,10)/1,00 = 59,57.
Максималната оценка е 100,00.

Настоящата методика е приета с Решение № 2, т. 26.2 на АС от 19.10.2016 г., доп. с Решение № 8, т. 3 на АС от 26.04.2017 г. и влиза
в сила от датата на нейното приемане.
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