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Основната цел, заложена в стратегията на СА „Д. А. Ценов“, е насочена 

към запазване и развитие на нейните лидерски позиции на пазара на 

образователни, научноизследователски и консултантски продукти и услуги в 

областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма чрез 

инвестиции за повишаване качеството на образователния и 

научноизследователския процес и създаване и поддържане на стимулираща 

среда на развиване потенциала на студентите, докторантите, 

преподавателите и служителите. В изпълнение на тази стратегическа цел 

висшето училище насочва своите усилия към установяване на 

междуинституционални партньорства с български и чуждестранни 

образователни, научни и бизнес организации и активно участва в 

изграждането и развитието на Европейското пространство за висше 

образование и Европейското научноизследователско пространство. 

Политиката на СА „Д. А. Ценов“ по отношение на програма „Еразъм+“ 

е част от нейната стратегия за интернационализация за периода 2014-2020 г. 

и се основава на следните два основни приоритета: 

 Разширяване на възможностите за мобилност на студенти и персонал чрез 

установяване на стратегически партньорства с авторитетни 

институции и акредитирани висши училища от Европа и света, 

предлагащи обучение в областта на икономиката, управлението и 

администрацията. Използване на институционалния ресурс, досегашните 

контакти и договорености с висши училища извън ЕС за посрещане на 

нарасналите възможности за осъществяване на кредитна мобилност, 

вследствие от отварянето на програма „Еразъм+“ към т.нар. 

„програмните страни". 

 Включване в мултипартньорски проекти за изграждане на капацитет и 

трансфер на добри практики във висшето образование и за разработване на 

съвместни учебни планове, програми и мрежи. 

За да се осигури високо качество на мобилността по програма 

„Еразъм+“, СА „Д. А. Ценов“ се придържа към следните принципи: 

 Осигуряване на равен достъп и възможност за участие в мобилност на 

всички желаещи студенти, преподаватели и служители. Недопускане на 

дискриминация по пол, възраст, раса, етнически произход, вяра, религия 

увреждане и социална ориентация.  
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 Освобождаване на студентите по входяща мобилност от заплащане на 

академични такси за регистрация, обучение, явяване на изпити, ползване на 

лаборатории, библиотеки и др. за съгласувания курс на обучение в СА „Д. А. 

Ценов“. 

 Редовно актуализиране на информацията в българската и английската 

версия на уебсайта на СА „Д. А. Ценов“, раздел „Международна дейност", 

рубрика „Еразъм+“. Публикуване на пакет с документи за кандидатстване 

и отчитане на мобилността, на правила и процедури за организиране и 

администриране участието в програма „Еразъм+.  

 Поддържане на постоянен диалог с всички заинтересовани от участие в 

програма „Еразъм+" студенти, преподаватели и служители. 

 Оповестяване на постижения от участието на студенти, докторанти, 

академичен и неакадемичен персонал в програма „Еразъм+“. 

 Пълно признаване на периода на обучение или практика в чужбина при 

постигане на изискваното от приемащата институция академично ниво. 

Отразяване постиженията на студените (ECTS оценки и кредити) в 

диплома за висше образование, Европейско дипломно приложение и Europass 

мобилност сертификат. 

В изпълнение на своята Еразъм политика, СА „Д. А. Ценов“ се 

ангажира с реализацията на следните дейности: 

 Признаване като част от степента на обучение на всички успешно 

изпълнени дейности по споразумението за мобилност и на кредитите, 

натрупани от студентите по време на техния престой в чужбина с цел 

обучение или практика, при запазване на техните права за получаване на 

стипендии и награди в СА „Д. А. Ценов“. 

 Осигуряване на възможност за информиран избор на студентите, на които 

им предстои да реализират входяща мобилност, чрез непрекъснато и 

своевременно актуализиране на ECTS информационния пакет и на 

каталога на предлаганите на чужд език дисциплини. 

 Оказване на пълно съдействие и подкрепа на студенти и персонал при 

изготвяне на споразумения за мобилност, при издаване на виза (когато се 

изисква такава), застраховане и настаняване. 

 Осигуряване на възможност за използване на хотелската база, 

студентските общежития и ведомствените столове на СА „Д. А. Ценов“ 

от страна на студентите и персонала, реализиращи входяща мобилност. 
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 Гарантиране на еднакво отношение и обслужване на местни студенти и 

персонал и студенти и персонал по входяща мобилност. 

 Оказване на пълна подкрепа на студентите по входяща мобилност при 

регистрация, настаняване, интегриране в институцията, града и пр. чрез 

определяне на местен студент-ментор. 

 Осигуряване на възможност за включване в езикови курсове, организирани от 

СА „Д. А. Ценов“, от страна на всички студенти и персонал, желаещи да 

участват в програма „Еразъм+“.  

 Задължително издаване на Europass мобилност сертификат на всеки 

студент, реализиращ изходяща мобилност с цел обучение или практика в 

чужбина. 

 Признаване на времето, прекарано от преподавателите и служителите в 

чужбина в рамките на мобилността, като част от редовните им трудови 

задължения.  

 Прилагане на система за вертикално и хоризонтално кариерно развитие на 

академичния състав, насърчаваща участието в мобилност с цел обучение 

или преподаване в чужбина. 

 

15 Януари 2016 г. 

Утвърдил: 

ВрИД ректор: ………………………… 

               (проф. д-р Марияна Божинова) 

 


