РЕШЕНИЯ
от заседанието на Експертния консултативен съвет към отдел
„Евроинтеграция и мобилност“

На 30.09.2015 г. се проведе заседание на Експертния консултативен
съвет към отдел „Евроинтеграция и мобилност“ при следния дневен ред:
1. Академично признаване на студентската мобилност по програма
Еразъм+
2. Условия за реализиране на студентски практики
3. Преминаване от индивидуално обучение към редовни лекционни
курсове
4. Правила за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел
обучение.

Бяха взети следните решения:
По т.1:
- Факултетските съвети избират факултетен координатор, отговарящ за
въпросите по международната дейност на факултета. Избраните
факултетни

координатори

се

предлагат

за

утвърждаване

от

Академическия съвет, а задълженията им са разписани в правилника на
отдел „Евроинтеграция и мобилност“.
- Факултетният координатор по право е член на Факултетската комисия
за трансфер на кредити.

- След завръщането си от обучение по програма „Еразъм+“ студентът
подава до декана заявление по образец и копие на академичната
справка от периода на обучение в приемащия университет. В
едномесечен срок комисията по трансфер на кредити заседава, като по
преценка кани преподавателя по дисциплината, която би могла да
бъде призната.

По т. 2:
- В рамките на една академична година студентите реализират Еразъм
практика до 4 месеца.
- В рамките на една академична година втора мобилност към една и
съща организация се реализира в рамките на 4-те месеца.

По т. 3:
- Факултетите да предложат дисциплини на английски език за
приходящите Еразъм студенти.
По т. 4:
При селекцията за мобилност на персонала с цел преподаване да се
има предвид следното:
1. По договора, по който се осъществява преподавателска мобилност,
да има реализирана студентска мобилност.
2. Задължително владеене на работния език.
3. Втора мобилност за координаторите да се осъществява по договори,
където има и студентска мобилност.

4. За академичната 2015-2016 година да се финансират максимум до 6
дни.
При селекцията за мобилност на персонала с цел обучение да се има
предвид следното:
1. Приоритет се дава при участия в Еразъм седмица, организирана в
рамките на програма Еразъм+.
2. Участието в Еразъм седмицата да отговаря тематично на заеманата
административна длъжност.
3. Да има потвърждение от организаторите на Еразъм седмицата.
4. Задължително владеене на работния език
5. За академичната 2015-2016 г. да се финансират максимум до 6 дни.

Приети бяха Работни правила за организиране на мобилността по програма
Еразъм+.
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