ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕРАЗЪМ ПОЛИТИКА
Великотърновският университет “Св.св Кирил и Методий” е създаден през 1963 г.
Той е духовен наследник на средновековната Търновската книжовна школа (1371) и е
най-големият извънстоличен университет с девет факултета: Филологически,
Исторически, Юридически, Педагогически, Изобразително изкуство, Стопански,
Философски, Математика и информатика и Православен богословски. Разположен в
старата столица на България - град с богата история и култура и живописна природа,
ВТУ е притегателен център за над 10 000 студенти.
ВТУ се присъединява към в европейската Програма за учене през целия живот и
споделя нейните цели за развитие на обществото на основата на знания, при устойчиво
икономическо развитие, като се стреми:
-да допринася за развитието на качествено обучение през целия живот и да
съдейства за най-пълноценното използване на резултатите и добри практики
подкрепящи качеството: университета има специално звено за качеството и
акредитацията.
-да подкрепя развитието и усъвършенстването на личността, творчеството,
конкурентноспособността и професионалната реализация и да съдейства обучението да
бъде привлекателно и достъпно за всички хора, като се противопостави на всякаква
форма на дискриминация основана на пол, расова или етническа принадлежност,
религия, увреждания или възраст при включване в обучение.
-да съдейства за развитието на езиковото обучение и разнообразие:
Филологическият факултет е най големият и в него се изучават над 15 езика и има 15
чуждоезикови библиотечно-информационни центрове. Международният българистичен
център разпространява българския език и култура.
-да подкрепя създаването на европейско гражданско общество, основано на
разбиране и уважение на човешките права и демокрацията, културно разнообразие и
диалог и необходимостта да се противопоставим на расизма, предразсъдъците и
ксенофобията. ВТУ популяризира българския етнически и религиозен модел на
общуване, осигуряващ националната сигурност и мира на Балканите.
ВТУ подкрепя приоритетите на програма Еразъм и:
-ще участва в създаването на европейска зона за висше образование с повече
европейски партньори и хармонизиране на учебните планове;
-ще подобри качеството и количеството на студентска и преподавателска
мобилност.
-ще подобри качеството и ще увеличи броя на двустранните споразумения с
образователните институции в Европа.
-ще съдейства за увеличаване на прозрачността и сравнимостта на
квалификациите: чрез системата за трансфер на кредити и Европейското дипломно
приложение;
-ще подобри сътрудничеството си с предприятия, като развива дейността на своя
Кариерен център;
-ще улесни развитието на иновативни практики и техния трансфер от една
страна към друга, чрез участие в съвместни проекти;
-ще подкрепи развитието на основани на информационно-компютърната
технология съдържание, услуги и педагогически методи и практики.
ВТУ подобрява и разширява информационното обслужване и дава широка гласност на
дейностите по програма Еразъм и на декларацията за Еразъм политиката на своя
интернет сайт и на специални информационни табла. Университетът преструктурира и
оптимизира дейността на отдела за международна дейност, за да отговаря на новите
изисквания.

КАЧЕСТВО НА АКАДЕМИЧНАТА МОБИЛНОСТ
Великотърновският университет „Св.Св.Кирил и Методий” си поставя за
приоритет да развива качествено обучение през целия живот, да подобрява качеството
на студентската и преподавателска мобилност и да увеличава прозрачността и
сравнимостта на квалификациите във висшето образование.
През 2004 г. ВТУ получи международен сертификат за качество DIN EN ISO
9001:2000 от сертифициращата организация DQS GmbH и въведе в Университета
система за управление на качеството. На основание чл. 75, ал. 1 от Закона за висшето
образование и решение на Акредитационния съвет от 4.10.2012 г., Националната агенция
за оценяване и акредитация даде институционална акредитация на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий” с Обща оценка по критериите на критериалната система 9,04. Акредитацията
е валидна 6 години.
ВТУ преработи нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания за
придобиване на образователните степени “бакалавър”, “магистър” и “доктор”, и въведе
Европейската система за натрупване и трансфер на академични кредити и Европейското
дипломно приложение. Информацията за учебните планове е публикувана на интернет
сайта на университета.
Признаването на мобилността по програма Еразъм се гарантира и студентите
запазват всички свои права и задължения във ВТУ. Предметите се признават винаги,
когато тяхното съдържание съответства на съдържанието по съответната учебна
програма. Информация и съвет за изходящите студенти се дават от Еразъм
административно лице и от съответния академичен координатор. Те заедно попълват
Споразумение за обучение и апликационни формуляри за регистрация и за
настаняване.
Информация и ръководство за приходящи Еразъм студенти се осъществява от
административно лице за приходящи студенти. Услуги: настаняване в студентско
общежитие при поискване, три студентски стола, спортни съоръжения и библиотеки.
Езикови курсове се организират всеки семестър за приходящи студенти.
Изходящите студенти могат да посещават факултативните езикови курсове,
организирани от ВТУ.
Преподавателската и административна мобилност се подкрепят административно
и отчасти финансово от средствата на ВТУ за организация на мобилностите.
КАЧЕСТВО НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПРАКТИКИ
Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” ще се стреми да
увеличи приноса на ученето през целия живот за развиване на творчеството,
конкурентноспособността, предприемаческия дух и за подобряване на качеството и
увеличаване на количеството на сътрудничество между висшите образователни
институции и предприятията.
През 2004 г. ВТУ получи международен сертификат за качество DIN EN ISO
9001:2000 от сертифициращата организация DQS GmbH и въведе система за
управление на качеството. На основание чл. 75, ал. 1 от Закона за висшето
образование и решение на Акредитационния съвет от 4.10.2012 г., Националната агенция
за оценяване и акредитация даде институционална акредитация на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий” с Обща оценка по критериите на критериалната система 9,04. Акредитацията
е валидна 6 години.
ВТУ изгради Университетски ресурсен кариерен център през 2006 година, за да
подобри сътрудничеството си с предприятия на национално и международно ниво.
Развитието на дейността на центъра ще съдейства за развиване на студентската
практика по програма Еразъм+.

Университетът също така преструктурира и оптимизира дейността на своя
международен отдел, за да отговаря на новите изисквания и част от персонала
съдейства при реализацията на студентски практики по програма Леонардо да Винчи
през 2004/5 и 2005/6.
Работните програми се изработват преди началото на практиката, като се вземе
предвид изискванията на учебната програма в университета, тъй като практиката е
неизменна част от образователната програма на студента във ВТУ и се признава като
такава.
Практическата организация става по един от двата начина: или директно между
университета и предприятието или с помощта на посредник, на договорни условия с
университета.
Изискванията на програма Еразъм+ се посочват в договор и споразумение за
съдържание на практиката, подписани тристранно от университета, студента и
предприятието преди началото на практиката.

