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Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус 

 Съвместна магистърска програма „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) е 

интегрирана на високо равнище международна програма за 

обучение, проведена от международен консорциум от най-малко 

три висши учебни институции (ВУИ) от най-малко три различни 

програмни държави.  

 Консорциумът може също така да включва образователни и/или 

необразователни организации партньори с конкретен опит и 

интереси в областите, обхванати от съвместната програма 

(предприятия, организации с нестопанска цел, НПО, фондации и 

т.н.). 

 Съответните образователни степени,  

обхващащи цялата програма за обучение  

на СМП, трябва да са напълно признати  

от компетентните национални органи. 

 

 

 

 

 

 



Основни принципи и цели 

 Висока степен на селективност на СМПЕМ: само отлични 
съвместни магистърски програми ще бъдат селектирани и 
финансирани; 

 Фокус върху социално-икономическата среда, заетостта на 
завършилите и перспективите за устойчивост на СМПЕМ; 

 Фокус върху изключителните предимства на избраните 
СМПЕМ, посредством строг подбор и процедура за мониторинг; 

 Към момента на кандидатстване предложението за СМПЕМ 
представя цялостно разработена съвместна учебна програма, 
готова да бъде проведена и обявена в целия свят непосредствено 
след нейното одобрение;  

 Централно управлявани от Брюксел чрез Изпълнителната 
Агенция.  

Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус 



Финансирани дейности: 

 провеждане на програма за СМПЕМ, съответстваща на 60, 90 

или 120 ECTS кредита, организирана от международен 

консорциум на висши учебни институции и включваща 

участието на поканени университетски учени (гост-лектори) с 

цел преподаване, обучение и/или научни изследвания; 

 

 
 отпускане на стипендии на отлични 

студенти от целия свят за тяхното участие  

в една от тези програми за съвместни 

магистърски програми Еразмус Мундус. 

 

Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус 



Допустими участващи организации  

Всяка публична или частна организация, установена в програмна 
държава или в държава партньор, която допринася пряко и активно 
за провеждането на СМПЕМ: 

 висша учебна институция, която може да присъжда 
образователна степен магистър, притежаваща валидна харта за 
висше образование „Еразъм“.  

 публично или частно, малко, средно или голямо предприятие 
(включително социално предприятие); 

 публичен орган на местно, регионално или национално 
равнище; 

 организации с нестопанска цел, сдружения, НПО; 

 научноизследователски институт.  

 

Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус 



Място на провеждане, участници, 

продължителност на проекта: 

 Програмата трябва да включва задължителен период на 

обучение в поне две различни програмни държави, представени 

в консорциума (EU 28 + EEA, MK, TK) и успешното завършване 

трябва да доведе до присъждане на съвместна или многостранна 

магистърска степен.  

 Участници: Студенти, обучаващи се в магистърски програми(13-

20 студенти със стипендии), персонал от участващите 

организации, 4 поканени университетски учени/гост-лектори за 

всеки цикъл на записване на студенти от програмни и 

партниращи страни.  

 Продължителност на проекта: 1 подготвителна година + 3 

приема (максимум 5 години) 
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Стратегически партньорства 



Стратегическите партньорства 

 предлагат възможности за организации, работещи в областта на 

образованието, обучението и младежта, също така предприятия, 

публични органи, организации на гражданското общество да си 

сътрудничат с цел въвеждането на иновативни практики, водещи 

до високо качество на преподаване, обучение, учене, работа с 

младежи, институционална модернизация, обществени 

иновации. 

 

 

 Стратегическите партньорства са 

транснационални и включват минимум 3 

организации от 3 различни програмни страни. 

 Организации от държави партньори могат да 

участват в качеството на партньори, доколкото 

тяхното участие добавя съществена стойност към 

проекта. 

 

 

 



Цели и принципи: 

 Повишаване качеството и иновациите при ученето и 

преподаването; 

 Повишаване на приложимостта към пазара на труда на 

резултатите от обучението и квалификациите  и засилване на 

връзките между образование, обучение, или работата с младежи  и  

пазара на труда; 

 Разработване на нови учебни планове; 

 Изграждане на мостове между различни  

сектори на образование; 

 Насърчаване на по-интензивни форми на сътрудничество за 

постигане на целите, свързани с модернизация, включително по-

добро използване на отворени образователни ресурси. 

Стратегически партньорства 



Примерни дейности в рамките на стратегическото 

партньорство 

 учебни програми, курсове, съвместни програми за обучение, 

общи модули (включително електронни модули), интеграция на 

голямо разнообразие от начини за обучение (дистанционно, на 

непълно време, модулно); 

 учене, преподаване, обучение, материали и методи за работа с 

младежи, педагогически подходи и инструменти; 

 сътрудничество, основано на проекти, учене сред 

равнопоставени партньори, семинари, виртуални лаборатории, 

виртуални пространства за сътрудничество;  

 дейности за изграждане на капацитет и за работа в мрежа; 

 изготвяне и въвеждане в действие на стратегически планове за 

сътрудничество; 

Стратегически партньорства 



Примерни дейности в рамките на стратегическото 

партньорство 

 дейности по предоставяне на информация, насоки, 

наставничество и ориентиране; 

 проучвания, сравнителни анализи, събиране на доказателства, 

проучване на случаи от практиката; 

 определяне на стандарти, основани на качеството и основани на 

компетентности/професионални профили; 

 усъвършенстване на квалификационни рамки, трансфер на 

кредити, осигуряване на качество, признаване и валидиране; 

 дейности за обучение, преподаване  

и учене. 

Стратегически партньорства 



Допустими участващи организации 

Всяка публична или частна организация, установена в държава по 

програмата или в държава партньор по света:   

 висше училище, училище/институт/образователен център  

 организации с нестопанска цел, сдружения, НПО; 

 публично или частно предприятие (вкл. социално предприятие); 

 публичен орган на местно, регионално или национално 

равнище; 

 социален партньор или друг представител на пазара на труда; 

 научноизследователски институт; фондация; културна 

организация, библиотека, музей; 

 орган, който валидира знания, умения и компетентности; 

Стратегически партньорства 



Място на провеждане, участници, 

продължителност на проекта 
 Всички дейности на дадено стратегическо партньорство трябва 

да се реализират в държавите, където са установени 

организациите, участващи в проекта.  

 Участници: Студенти, регистрирани в участващи ВУ и записани 

за обучение, водещо до придобиване на призната образователна 

степен или друга призната квалификация за висше образование 

до и включително докторска степен. 

 Университетски преподаватели, учители, инструктори, членове 

на образователния и административния персонал, работещи в 

участващите организации, и специалисти, работещи с младежи.  

    Продължителността на проектите 

е между 24 и 36 месеца.   

 

Стратегически партньорства 



Алианси на познанията 



Алианси на познанията 

 транснационални, структурирани и ориентирани към 
резултатите проекти за сътрудничество, по-специално между 
висшето образование и бизнеса, с балансирано участие на 
предприятия и висши образователни институции; 

 сътрудничества, отворени за всички дисциплини и сектори, 
както и за междусекторно сътрудничество; 

 участват поне шест независими организации от поне три 
програмни държави, от които поне две трябва да са висши 
учебни институции и поне две – предприятия; 

 организации от държави партньори могат да участват в 
качеството на партньори, доколкото тяхното участие добавя 
съществена стойност към проекта. 

 



 Цели и принципи: 

 разработване на нови, иновативни и мултидисциплинарни 

подходи към преподаването и ученето; 

 стимулиране на предприемачеството и предприемаческите 

умения сред преподавателския персонал във висшите учебни 

институции и персонала в предприятията; 

 стимулиране на иновациите във висшето образование, бизнеса и 

общата социално-икономическа среда; 

 улесняване на обмена, движението и съвместното създаване на 

знания; 

 краткосрочни и дългосрочни въздействия върху широк кръг 

участващи заинтересовани страни на индивидуално, 

организационно и системно равнище.  
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Примерни дейности в рамките на алианс на 

познанията 
За насърчаване на иновациите във висшето образование, 

бизнеса и общата социално-икономическа среда: 

 съвместно разработване и въвеждане на нови методи за учене 

и преподаване (например нови мултидисциплинарни учебни 

програми, преподаване и учене ориентирано към учащите и 

основано на решаване на реални проблеми); 

 организиране на програми и дейности за продължаващо 

образование съвместно със, и в рамките на търговски 

дружества; 

 съвместно (с общите усилия на студенти, университетски 

преподаватели и практикуващи специалисти) разработване на 

решения на сложни проблеми и на иновации, свързани с 

продукти и процеси. 

 

Алианси на познанията 



Примерни дейности в рамките на алианс на 

познанията 

За развиване на предприемачески нагласи и умения: 

 създаване на комплекси от универсални умения, учене и 

практики във всички програми за висше образование, 

разработени в сътрудничество с предприятия; 

 въвеждане на обучение по предприемачество във всички учебни 

дисциплини, с цел студентите, изследователите, членовете на 

персонала и работещите в областта на образованието да получат 

знанията, уменията и мотивацията, които са им необходими, за 

да се ангажират с предприемачески дейности в различни 

области; 

 създаване на нови възможности за учене посредством 

практическо прилагане на предприемачески умения; 

Алианси на познанията 



Примерни дейности в рамките на алианс на 

познанията  
За стимулиране на движението и обмена на знания между 
областите на висшето образование и предприятията: 

 практически учебни дейности в предприятия, които са 
интегрирани в учебната програма, признати и носят съответни 
кредити; 

 проекти за изпитване и проверка на иновативни мерки; 

 дейности за ограничен по време обмен на студенти, 
изследователи, преподавателски персонал и персонал на 
предприятия; 

 участие на членове на персонала на предприятия в преподаване 
и научни изследвания.  

Алианси на познанията 



Допустими участващи организации 

 висше училище;  

 публично или частно, малко, средно или голямо предприятие 

(включително социално предприятие); 

 научноизследователски институт; 

 публичен орган на местно, регионално или национално 

равнище;  

 организация, чиято дейност е свързана с областта на 

образованието, обучението и младежта; 

 посреднически организации, представляващи организации с 

дейност в областта на образованието, обучението или младежта 

или предприятия; 

 акредитиращ, сертифициращ или издаващ квалификации орган; 

 Продължителност на проекта – 2 или 3 години. 

Алианси на познанията 



За повече информация: 

 
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)  

Национална агенция за администриране на  

Програма „Еразъм+” 

http://www.hrdc.bg/bg  

 
 

Изпълнителна  агенция за образование, аудио-визия и 

култура към Европейската комисия 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  
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