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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН /МОБИЛНОСТ/ НА СТУДЕНТИ и ПЕРСОНАЛ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Основни положения 

Чл. 1. На базата на успешната кандидатура на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив към Европейската 

Комисия / Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за участие в програмен период 2021-2027г. по 

Програма Еразъм+ на ЕС, Академията беше удостоена с Харта ЕРАЗЪМ за целия програмен период 2021 – 2027 г. 

Чл. 2. Настоящите правила уреждат организацията и управлението на Еразъм мобилността (EМ) по Програма 

Еразъм+ на ЕС в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

за дейностите: „Студентска мобилност“ (СМ) и „Мобилност на персонала с цел преподаване/обучение“ (МП).  

Чл. 3. Основна цел на правилата е да се осигури прозрачност и проследимост на процеса за академичен обмен 

(мобилност) и подпомагане на изпълнението на целта на програмата за подобряване  качеството на учебния 

процес, повишаване на мобилността  на студентите, преподавателите и административния персонал и 

сътрудничеството между университетите.  

Чл. 4. Настоящите правила отразяват принципите на Европейска Харта ЕРАЗЪМ, Студентска Харта ЕРАЗЪМ и 

насоките за прилагане на програмата, предоставени от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). 

ГЛАВА ВТОРА 

Организация и ръководство на академичния обмен (мобилност) 

Чл. 5. Ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив ръководи и контролира дейността по ЕМ. Той 

представлява Академията във връзка с Програма Еразъм+ и подписва проектите за финансиране на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ за ЕМ към ЦРЧР, финансовите споразумения с ЦРЧР, утвърждава разпределението на 

средства по тези финансови споразумения, подписва междинните и крайните отчети на Академията, 

индивидуалните финансови договори на студентите и персонала, участвали в мобилност. 

Чл. 6. (1) Ректорът на Академията определя със заповед Академична комисия по Програма Еразъм+, която 

функционира като институционален орган за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и отговаря за 

качеството и контрола по изпълнение на договорените ангажименти с ЦРЧР. Със заповед се определят 

институционалния и факултетните координатори по програмата.  

(2) Институционалният Еразъм координатор координира изпълнението на програмата между ЦРЧР и АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, участва в изготвянето и актуализирането на вътрешните актове на 

Академията по отношение на Програма Еразъм+, администрира дейностите по програмата, изготвя 

вътрешноинституционалните планове. Изготвя формулярите за кандидатстване за финансиране на 

децентрализираните дейности по академични години, изготвя междинните и финалните отчети на АМТИИ „Проф. 
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Асен Диамандиев“ – Пловдив по ЕМ, подготвя и визира индивидуалните финансови договори за заминаващите 

студенти и персонал, участници в мобилност. Институционалният координатор поддържа връзката и 

кореспонденцията с Висшите Училища – партньори по програмата, а също така и следи за изпълнението на 

договорните отношения с Европейската Комисия и ЦРЧР – София. Организира и провежда информационните 

кампании по програмата и поддържа актуална информация чрез сайта на Академията и информационните табла 

в Академията. Отговаря за актуализацията на информацията в пакета документи по Програма Еразъм+. 

Институционалният координатор съхранява оригиналните договори за Еразъм грант, копия на разходно-

оправдателните документи на участвалите в мобилност, копия от банкови извлечения, разходни касови ордери 

и др. Оригиналните разходно-оправдателни документи на участвалите в мобилност, банкови извлечения и 

разходните касови ордери се съхраняват във финансовия отдел на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

(3) Ръководител финансов отдел организира финансово-счетоводното обслужване на програмата, участва в 

изготвянето на ежегодната проектна кандидатура към ЦРЧР, предлага проекторазпределение на средствата по 

финансовите споразумения на Академията, координира реда за получаването на индивидуалния грант от всеки 

студент, преподавател и представител на административния персонал по ЕМ, участва в изготвянето на 

междинните и крайни отчети на Академията до ЦРЧР. 

Чл. 7. (1) Факултетните Еразъм координатори се определят на съответните Факултетни заседания по 

предложение на деканите на факултети, след което се утвърждават със заповед на Ректора. 

(2) Факултетните Еразъм координатори: 

• Отговарят за координирането на дейностите на факултетно ниво; 

• Насочват и подпомагат студентите при съставянето на онлайн споразумението за обучение (OLA), което 

по същество представлява индивидуален учебен план на студента по време на мобилността му – те 

съгласуват семестрите и дисциплините с партниращата институция (в близко сътрудничество с 

контактните лица от двустранните договори), така че да се спазят академичните изисквания;  

• Отговарят за въвеждането в обучението на гостуващите чуждестранни студенти по академичния обмен 

по дисциплините от факултета; 

• Изготвят отчет за институционалния Еразъм координатор, който обхваща дейността им през изминалата 

Еразъм учебна година; 

• Сигнализират за евентуални проблеми при реализацията на мобилността.  

Договорни отношения 

Чл. 8. Кандидатстването за финансиране на мобилностите за Академията се извършва за всяка отделна 

академична година. Финансирането се извършва след положителна селекция на проектното предложение от 

ЦРЧР на основание на сключено финансово споразумение между АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и 

ЦРЧР за всички децентрализирани дейности (СМ и МП). 

Чл. 9. (1) Всички мобилности се договарят на базата на сключени, в специализираната дигитална система на 

Програмата Еразъм+, двустранни онлайн споразумения (IIA) между АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

и други ВУ от всички държави, участващи в програмата и притежаващи валидна Университетска Харта ЕРАЗЪМ. 

(2) Всеки преподавател от Академията може да направи предложение за сключване на двустранни споразумения 

по ал. 1 от чл. 9., като предложението трябва да е обсъдено предварително с ръководството на факултетите , 
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съответния факултетен координатор и институционалния Еразъм координатор, като са взети предвид следните 

насоки: 

• Ресурс на студенти и преподаватели с чуждоезикова подготовка; 

• Съпоставимост на учебните програми на двата университета и предпоставки за признаване на 

обучението; 

• Възможности за настаняване. 

(3) Двустранните онлайн споразумения се подписват, в специализираната дигитална система на Програмата 

Еразъм+, от институционалните Еразъм координатори на съответното ВУ и/или от оторизирани от тях лица с 

достъп до системата. 

(4) На базата на подписаните онлайн споразумения, в сайта на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив се 

поддържа актуална база данни с информация за брой и вид подписани споразумения, приемащата държава и 

ВУ, област и продължителност на съответната мобилност.  

Чл. 10. (1) В определен от ЦРЧР срок, институционалният Еразъм координатор подава, ежегодно, проект за 

финансиране на планираните СМ и МП, на базата на сключените и планирани двустранни споразумения.  

(2) Преди съставянето на проектната кандидатура институционалният Еразъм координатор извършва вътрешно-

институционално обработване на данните от сключените двустранни споразумения. 

Административно и финансово обслужване на изходяща Студентска Мобилност за обучение/практика 

Чл. 11. (1) Организацията и редът за участие, селекцията, критериите и класирането на студентите в СМ с цел 

обучение/практика се извършва по утвърдена от Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

процедура (приложение 1). 

(2) Оригиналните селекционни протоколи се съхраняват от институционалния Еразъм координатор.  

(3) Всички студенти, селектирани за участие в мобилност, подписват Декларация за защита на личните данни.  

(4) Институционалният Еразъм координатор и/или експерт международно сътрудничество предоставя на 

одобрените студенти информация за студентската Еразъм харта, която трябва да е достъпна в сайта на  

Академията и подготвя за подписване индивидуален договор (ИД) за СМ и дава информация за размера на 

гранта. 

(5) Одобрените студенти  с цел обучение следва да се регистрират в дигиталната система на Програма Еразъм+, 

където следва да попълнят онлайн споразумение за обучение (OLA), което е стандартизирано и по шаблонен 

образец. За попълването на OLA студентите следва да получат съдействие, при необходимост, от факултетния 

Еразъм координатор и водещите съответните дисциплини преподаватели. Щом споразумението е успешно 

подадено в онлайн системата от студента, то се утвърждава, отново в онлайн системата, и от институционалния 

Еразъм координатор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.  

(6) При изискване и възможност за ползване на общежитие студентите следва да информират приемащото ВУ, 

което да им изпрати заявка по образец, която студентите да попълнят и върнат към приемащото ВУ.  

Чл. 12. Студентите, които са приети за обучение/практика в приемащото ВУ по Програма Еразъм+ и са съгласни с 

финансовите условия за съответната СМ, подписват ИД по СМ с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“  - Пловдив. В 
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договора се уточняват редът и начинът на изплащане на индивидуалните грантове (ИГ), съобразно финансовото 

споразумение на Академията с ЦРЧР. 

Чл. 13.  За студентите, подписали ИД по СМ, институционалният Еразъм координатор изготвя Заповед за 

командировка, която се подписва от Ректора. Препис от заповедта се връчва на студента, счетоводството на 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив и институционалния координатор. 

Чл. 14. (1) Програма Еразъм+ позволява и обучение на студенти, отговарящи на всички критерии за участие в ЕМ, 

но без да получават финансиране по програмата (Zero-grant). Правилата и условията за участие, посочени в тези 

документи се прилагат и за тях. 

(2) Съгласно условията и рестрикциите на Програма Еразъм+ редовни чуждестранни студенти, записани в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, които са представители на трети страни не асоциирани към програмата и 

отговарят на критериите на Академията за кандидатстване, имат право да подадат документи за селекция към 

Академията за СМ, като при тях приоритетна ще бъде опцията или Zero-grant или, при наличие на средства и 

спрямо условията на програмата, може да бъде договорена ЕМ за СМ с максимум разходване на не повече от 10 

% от общата сума, отпусната по споразумението между Академията и ЦРЧР за съответната година. 

Чл. 15. Студентите, подписали ИД за участието си в Програма Еразъм+ и Zero-grant продължават да получават 

стипендията си от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

Чл. 16. Преди реализиране на ЕМ студентите заплащат семестриалните си такси в АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ - Пловдив. 

Чл. 17.  (1) След завръщането си студентът получава автоматична покана, генерирана от дигиталната платформа 

на Програма Еразъм+, за попълване на задължителен финален отчет, до който има достъп институционалният 

Еразъм координатор на Академията. Отчетът следва да се завърши в рамките на 30 дни след края на мобилността 

и да съдържа: 

• Лични сведения за студента; 

• Описание за департамента на приемащото ВУ; 

• Особености на обучението/практиката;  

• Оценки от обучението/практиката;  

• Личното мнение на студента относно проведеното обучение/практика и предложенията му за 

подобряване на ефективността на мобилността. 

(2) За да се признае мобилността в определения срок в ИД за СМ, студентите предоставят на институционалния 

Еразъм координатор всички отчетни документи, записани в договора. Те се съхраняват в личните Еразъм досиета 

на студента. 

(3) Досиетата съдържат: 

• Документ, удостоверяващ завършени първи два семестъра (т.е. една учебна година) в АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив (настоящото условие може да не бъде приложимо за студенти участващи в СМ с 

цел практика или обучение като част от интензивни краткосрочни програми); 

• Декларация за защита на личните данни по СМ; 

• Протокол от проведена процедура;  

• ИД между Академията и студента; 
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• Копие на документ, удостоверяващ получаването на гранта (платежно нареждане за превод на средства 

към студентската сметка); 

• Документ от приемащото ВУ, удостоверяващ продължителността на престоя и академична справка 

(оценките на студента, получени по време на реализиране на мобилността) в случай на СМ с цел обучение 

и обща оценка, в случаите на СМ с цел практика; 

• Отчет на студента; 

• Документ, удостоверяващ датите на влизане и излизане от страната домакин (копие на бордни карти, 

документи за платени нощувки и др.); 

• Документ за академично признаване на мобилността (приложимо само за СМ с цел обучение). 

(4) При непризнаване на Еразъм мобилността, поради неуспех при изпълнение на изискванията на обмена, в това 

число и ако студентът не представи в срок отчет с академична справка и потвърждение за престоя от приемащото 

ВУ, съответният период на следване не му се зачита и се стартира процедура за възстановяване на получения 

индивидуален грант от студента, частично или в пълен размер. При реализиране на престой по-малък от 

минималния или при нереализирана СМ по уважителни причини, съобщени на институционалния координатор  

своевременно в писмен вид и съответно на ЦРЧР и само ако ЦРЧР уважат и потвърдят, че могат да приемат 

причините за нереализиране на пълната мобилност, студентът възстановява сумата, съответстваща на 

нереализирания престой.  

(5) Признатите период и учебна дейност на студентите (когато СМ е с цел обучение) се отразяват в Документ за 

академично признаване на мобилността, проведена в чужбина по Програма Еразъм+ на база информацията от 

представената Академична справка за признаване на обучението, проведено в чужбина. Документът се изготвя 

от институционалния Еразъм координатор и се пази в досието на студента.  

Чл. 18. (1) Семестрите / семестърът на студентите, провели СМ с цел обучение по Еразъм+ се заверяват служебно 

от декана на съответния факултет на база договорените условия на обмена и в изпълнение на посочените в 

споразумението за обучение ангажименти. При СМ с цел практика, признаването става на заседания на 

съответната катедра, като резултатите от практиката, вписани от приемащата организация в сертификата за 

практика, се представят от ментора на студента/студентите.  

(2) Резултатът от проведено обучение в чужбина (с ECTS оценки и техните съответствия по шестобалната система) 

се отразява от институционалния координатор в Учебен отдел на Академията. Учебните дисциплини, които не 

фигурират в учебните планове на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив се признават за избираеми 

дисциплини. 

(3) Ако студентът има неположени или непризнати изпити в Академията според учебния план на специалността 

от семестъра, в който е осъществена мобилността, те се пренасят в следващия семестър, където трябва да се 

вземат след изпълнение на всички необходими задължения за дадената дисциплина, което се удостоверява чрез 

получаване на подпис от съответния преподавател в студентската книжка. Явяването на изпити става на датите, в 

които официално съответният преподавател има график за провеждане на такива изпити или се договарят 

индивидуално. 
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Административно и финансово обслужване на изходяща мобилност на персонала с цел 

преподаване/обучение. 

Чл. 19. (1) Институционалният Еразъм координатор и/или експерт международно сътрудничество, на базата на 

подписаните онлайн споразумения, поддържа актуална база данни с информация, на сайта на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ – Пловдив, за брой и вид подписани споразумения, приемащата държава и ВУ, област и 

продължителност на съответната мобилност. 

(2) Институционалният Еразъм координатор съвместно с ръководител Финансов отдел изготвя 

проекторазпределението на бюджета по МП, като размерът на грантовете се определя спрямо рестрикциите и 

условията на споразумението, подписано между Академията и ЦРЧР и приложимите ставки на Програма 

Еразъм+. 

(3) Преди осъществяване на мобилността с цел преподаване/обучение участниците подписват Декларация за 

защита на личните данни. 

(4) Преди осъществяване на мобилността участниците в МП с цел преподаване/обучение сключват двустранно 

подписан ИД с Академията, в който се указва редът и начина за изплащане на индивидуалните грантове.  

Чл. 20. (1) Участниците, желаещи да участват в МП подават към институционалния координатор Заявление, 

достъпно като бланка в сайта на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив . 

(2) Участието и селекцията (включително критериите за селекция) на участниците в МП се осъществява по 

утвърдена от Ректора на Академията процедура (Приложение №2).  

Чл. 21. Документите за признаване на отпуснат и усвоен грант по МП, които влизат в индивидуалното досие, 

съхранявано при институционалния координатор, са: 

• Декларация за защита на личните данни по МП; 

• Копие от двустранното споразумение между Академията и приемащото ВУ, което е база за мобилността;  

• Критерии за селекция; 

• Покана от приемащото ВУ; 

• Програма за преподаване/обучение; 

• ИД между Академията и преподавателя; 

• Копие на документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за превод на средства 

към преподавателя); 

• Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския 

хорариум на преподавателя в приемащото ВУ (в случай на МП с цел преподаване); 

• Отчет на участника в МП, който се изпраща към участника в МП по електронен път от дигиталната система 

на Програма Еразъм+; 

• Документ, удостоверяващ датите на влизане и излизане от страната домакин (бордни карти, копия от 

билети, документи за платени нощувки и др.). 

Чл. 22. (1) Селекцията на участниците по МП се извършва в Академията на база на Програма за 

преподаване/обучение, представена от кандидата и одобрена от Академията и от приемащото ВУ/организация 

обучител. 
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(2) При необходимост Академичната комисия по Програма Еразъм+ може да предложи допълнителни критерии 

за селекция на участниците в МП, които се утвърждават от Ректора на Академията.  

(3) Кандидатите за МП предоставят поименна покана от приемащото ВУ с информация за датите на предстоящата 

мобилност и сфера на преподаване. 

Чл. 23. (1) За утвърдените участници за МП, подписали ИД с цел преподаване/обучение, институционалният 

координатор изготвя Заповед за командировка, която се подписва от Ректора. Препис от заповедта се връчва на 

участника, счетоводството на Академията и на институционалния координатор.  

(2) След завръщането си участниците в МП предоставят на институционалния координатор всички отчетни 

документи, записани в ИД. 

Организация на мобилността (ОМ) 

Чл. 24. (1) Реалният бюджет по ОМ на Академията е равен на броя на реализираните през годината мобилности, 

умножен по посочената във финансовото споразумение с ЦРЧР индивидуална ставка.  

(2) Бюджетът по ОМ се разпределя след уточняване на реалния размер, който Академията има право да усвои. 

(3) От бюджета по ОМ се финансират допустимите, в съответствие с ръководството за Програма Еразъм+ за 

съответната академична година дейности, свързани пряко с работата и ангажиментите на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив за ефективно и целесъобразно изпълнение на програмата.  

(4) Част от бюджета по ОМ се разпределя между административния персонал, обслужващ програмата и 

факултетните Еразъм координатори. При разпределението на бюджета между ангажираните с Програма Еразъм+ 

лица предимство се дава на лицата, които са ангажирани с организацията на СМ.  

Чл. 25. Преди разпределянето на средствата по ОМ институционалният Еразъм координатор подава Докладна -

записка до Ректора относно полагащите се средства по ОМ, като Докладната записка се съгласува с ръководителя 

финансов отдел. 

Заключителни разпоредби 

• 1. Контролът по изпълнението на настоящите вътрешни правила се възлага на зам.-ректора по научната и 

художественотворческата дейност; 

• 2. Вътрешните правила представляват част от контролните дейности на Академията по смисъла на чл. 13, 

ал. 3 от ЗФУКПС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

Критерии за участие и селекция на кандидати за Студентска мобилност (СМ) с цел обучение/ практика по 

Програма "Еразъм +": 

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение/практика на Програма Еразъм+ и право на 

индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии: 

• Студенти на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, български граждани и/или чужденци; 

• С приоритет се селектират студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с 

цел обучение/практика на Програма Еразъм+; 

• Студенти, които са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома;  

• Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в Академията. Студенти, 

обучаващи се в магистърски програми на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, могат да имат успешно 

завършени първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша 

образователна институция (настоящото условие може да не бъде прилагано, в случай че става дума за СМ 

с цел практика или обучение по краткосрочни интензивни програми); 

• Студентите-кандидати за СМ трябва да имат среден успех от предишните години на обучение минимум 

Мн. добър 4,50 и да нямат невзети изпити до момента на заминаването си за Еразъм период на 

обучение/практика в приемащата институция; 

• Кандидатите за СМ с цел обучение/практика трябва да владеят много добре езика, на който ще се 

осъществи обучението в приемащата държава. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  

Критерии за участие и селекция на кандидати за Мобилност на персонала (МП) с цел преподаване/обучение 

по Програма Еразъм+: 

• Право на участие в Мобилност на Персонала по Програма Еразъм+ с цел преподаване/обучение имат 

всички преподаватели и членове на администрацията от АМТИИ без оглед на тяхната длъжност и научно 

звание/степен; 

• Задължително условие е кандидатите да владеят много добре езика, на който ще се осъществи 

преподаването/обучението в приемащата институция; 

• Приоритет се дава на кандидати в случаите, когато мобилността: 

o е съществена част от учебната програма на приемащата институция;  

o води до разработването на нови учебни материали; 

o ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между департаментите и факултетите 

на институциите-партньори на Академията и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.  

• Селекцията на кандидатите за Мобилност на Персонала с цел преподаване/обучение ще се извършва на 

база на предоставена от кандидата Покана от приемащата институция и програма за 

преподаване/обучение, одобрена от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и приемащото ВУ. 


