УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА
АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (CEEPUS III) ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011/2012 Г.

Българските висши училища могат да участват в проекти на Централноевропейската
програма за академичен обмен (CEEPUS III). Изпълнението на проектите ще започне от
началото на академичната 2011/2012 г.
По-подробна информация за самата програма, начинът за кандидатстване и др. бихте
могли да намерите на адреса на програмата www.ceepus.info, както и в менюто на FAQs
(Често задавани въпроси), http://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx, като регистрацията се
извършва на http://www.ceepus.info/login/login.aspx.
Приоритетите на програмата са: задължителното прилагане на ECTS и въвеждането или
прилагането на „съвместни програми”, водещи до присъждане на „съвместни”
образователни степени.
Участието на страната ни в програма CEEPUS, която навлиза в третата си фаза през
май 2011 година, подпомага приобщаването на българската система за висше
образование

към

европейската

образователна

политика

и

насърчаването

на

сътрудничеството между университетите в страните от Централна и Източна Европа.
Споразумението, регламентиращо третата фаза на програма CEEPUS, улеснява процеса
на развитие на регионално сътрудничеството в областта на висшето образование и
свързаните с него изследвания. Отчитайки европейските тенденции за засилване на
изследователската дейност в университетите, програмата CEEPUS III е ориентирана
към включване на научните изследвания в междууниверситетското сътрудничество.
За да се улесни академичната мобилност, курсовете и/или лекциите по CEEPUS III ще
се провеждат на английски, немски или френски език.

Представителите на българските висши училища, които желаят да подготвят проект,
трябва да имат предвид следните основни изисквания:
•

Всеки проект следва да включва освен българското висше училище,
кандидатстващо с

проект, най-малко 3 университета, като 2 от тях са от

различни страни-участнички. Проекти с по-малко партньори нямат шансове за
висока стартова оценка.
•

Кандидатстването чрез регистриране на проекти става само по електронен път
на страницата на програмата, след предварителна електронна регистрация.

•

Официалните административни документи на проектите са: Писмо за подкрепа
/Letter of Endorsement (подписано от Ректора на висшето училище), Писмо за
намерение/Letter of Intent (подписано от лице, отговарящо за признаването на
периодите

на

обучение,

проведени

в

чуждестранен

университет)

и

Междууниверситетско споразумение (или проект на такова споразумение) за
разработване и въвеждане на „съвместни” образователни степени. Официалните
писма следва да се сканират и да се приложат към електронния формуляр на
проекта. За действащи проекти, които се подновяват за акад. 2011/2012 г. нови
писма не се изискват. Представянето на междууниверситетско споразумение не
е задължително, но допринася за по-високата стартова оценка на проекта.
Представителите на българските висши училища, които желаят да участват в проекти
като партниращи институции, трябва да имат предвид следните основни изисквания:
•

Официалните административни документи са същите като горепосочените.

•

Информация за актуалните проекти по програма CEEPUS, основните им цели и
дейности, координати на участващите институции, бихте могли да намерите на
http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx.

Писмата за подкрепа и намерение трябва да подписани не по-късно от 15 януари 2011
г. Това е също крайният срок за регистриране на проектите по електронен път. Срокът
за прикачване на файловете с писмата е 15 февруари 2011 г.
На всички представители на българските висши училища желаем успешно и
ползотворно участие в програма CEEPUS III.

