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Уважаеми колеги, 

Тракийски университет започва процедура за кандидатстване и подбор на 

преподавателски и непреподавателски състав за участие в мобилностите през 

академичната 2021-2022 г. по програма „Еразъм+“, КД131 (ключова дейност 131 - 

образователна мобилност във висшето образование)  

Кандидатите за участие в мобилностите с цел преподаване или обучение трябва да владеят 

много добре езика, на който ще се извършва дейността на преподаване или обучение в 

приемащата институция.  

 

Кандидатите подават към координаторите на основните звена следните задължителни  

документи: 

 - формуляр за кандидатстване ( по образец от интернет-страницата на ТрУ ) 

 - документ за владеене на чуждия език  

 - работна програма на преподаването или работен план на обучението 

 

Срок за подаване на документите за първо класиране: 

-  15.10.2021 г. за мобилностите през 2021-2022 г. (зимен или летен семестър). 
 

При подаването на документите за кандидатстване, преподавателите и експертите са длъжни 

да се съобразяват с актуалната информация относно мерките за COVID-19 и условията на 

пребиваване в приемащата страна и университета/институцията, където желаят да 

реализират мобилност с цел преподаване или обучение.  

 

Селектирането на кандидатите се извършва по основни звена при стриктно спазване на 

правилата и критериите за селекция, съгласно Правилата за организиране на дейностите по 

програма „Еразъм+” в ТрУ. В срок до две седмици, факултетните координатори представят 

в международен отдел на Ректората протоколите с одобрените кандидати. Списъкът с 

класираните кандидати, обобщени и утвърдени на университетско ниво се публикува на 

сайта на ТрУ.  

 

Класираните кандидати за участие в мобилностите получават финансова помощ (грант) за 

периода си на преподаване или обучение. Съгласно правилата на  програма “Еразъм+”, 

грантовете, които се отпускат, са фиксирани суми по групи държави, определени от 

Европейската комисия и Националната агенция за България (ЦРЧР) и включват разходи: 

- за издръжка (дневни, нощувки, мед. застраховка) и  

- за пътуване от Ст. Загора/Ямбол/Хасково до крайната дестинация.  

 

Допълнителна информация за програма «Еразъм+», необходимите документи, условията за 

участие и размерите на грантовете може да бъде получена от отдел „МСМ” на Ректората, 

стая 242 или от Интернет-страницата на ТрУ/Международна дейност/Програма „Еразъм +” в 

ТрУ. 

 

 

При неусвоени средства за 2021-2022 г., ще се осъществят допълнителни класирания. 

                                               

 

Отдел  „Международно сътрудничество и мобилност” 

Тракийски университет - Ректорат 

 


