
Ползи от мобилността
за кариерното развитие

на академичния
и неакадемичния персонал

и за интернационализацията 
на висшите училища

2012



Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“, гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване

Приемаща институция:

Leeds Metropolitan University, 

гр. Лийдс, Великобритания 

Специалност: 

Бизнес науки с информационни 

и комуникационни технологии

Мотивацията ми да се включа в програмата бе продиктувана 

от желанието ми да се запозная с последните постижения в 

моята научна област – на информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ). В Университета на Лийдс се запознах с при-

ложението на ИКТ в образователната система и подобряване 

на качеството на обучението чрез създаване на връзки с биз-

нес организации така, че студентите да бъдат подготвени за 

потребностите на пазара на труда. Освен това имах възмож-

ността да преподавам в световнопризнат европейски универ-

ситет и по този начин да поддържам актуално и конкурентно 

равнището на своите професионални компетентности.

Целта на мобилността беше обмяна на опит и повишаване на 

професионалните умения и компетенции. След визитата в Уни-

верситета на Лийдс и опита, който получих, стана възможно 

интегрирането на английския опит и в нашия университет, като 

бе създаден Технологичен институт, чийто директор станах. 

В личен план бях обогатена с много контакти и възможност 

да общувам пълноценно в мултикултурната среда. Изградените 

приятелства станаха основа за създаване на съвместни изсле-

дователски екипи за работа по международни проекти. 

Положителните страни на програмата са свързани с подобря-

ването на качеството на университетското образование чрез 

повишаване на мобилността на студентите и университет-

ските преподаватели в рамките на Европа. „Еразъм” ускорява 

приложението на европейските измерения във висшето образо-

вание и насърчава транснационалното сътрудничество между 

университетите, като подкрепя прозрачността и академично-

то признаване на периоди от обучение и квалификация в общ-

ността на европейските държави.

В заключение мога да кажа, че получих безценен практичеcки 

опит в общуването с колеги, а благодарение на програма „Ера-

зъм” осъществих и своите намерения за научно развитие. 

В Лийдс, Великобритания

проф. д-р Теодора
Бакърджиева



Технически университет

гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване

Приемаща институция:

Университет Гент 

гр. Гент, Белгия

Специалност: 

Електроника 

Посещението ми в Университета в Гент, Белгия, в рамките 

на преподавателската мобилност по секторна програма „Ера-

зъм”, ми помогна да установя постоянна и изключително пол-

зотворна научноизследователска връзка с един от водещите 

белгийски учени в областта на силовата електроника и маг-

нитните компоненти, а именно професор Алекс ван Ден Боше. 

Резултатите от партньорството ни биха могли да бъдат об-

общени, като: - генериране на изключителен по обем научноиз-

следователски продукт, в това число множество научни публи-

кации, както и издадена книга, която към момента е бестселър 

в своята област; - установяване на практика за обмен на сту-

денти между България и Белгия, която позволява най-добрите 

възпитаници на Технически университет Варна, да работят по 

дипломните си работи под ръководството на проф. Алекс ван 

Ден Боше. След работата си в Белгия много от студентите 

избират да продължат развитието си в областта на науката, 

записвайки се като докторанти.

Резултатите, плод на партньорството ни, установено по про-

грама „Еразъм”, изиграха значителна роля както при моето 

хабилитиране, така и за издигането ми до пост на заместник-

ректор – Международно сътрудничество и евроинтеграция на 

Технически университет – Варна.

Партньорството с Университета в Гент, построено на база-

та на посещенията ми по „Еразъм”, имаше положителен ефект 

не само върху моето кариерно развитие, но и върху това на 

четирима изявени докторанти, които след обучението си по 

„Еразъм” в Белгия се завърнаха в България и под мое ръковод-

ство доизградиха придобитите по време на обмена знания в 

пълноценни и значими дисертационни разработки.

Освен всичките положителни страни на програмата, бих желал 

да отбележа и възможността за създаване на приемственост 

между участниците и формиране на „школа”, комбинираща сил-

ните страни на партниращите си университети.

В Гент, Белгия

Венцислав
Вълчев



Лесотехнически университет, 

гр. София

Преподавателска мобилност

Приемащи институции :

Humboldt-Universitat Berlin, 

BOKU-Vienna- Austria, 

Agrosup Dijon, France, 

Selchuk University Konya Turkey

Специалност: 

Зеленчукопроизводство, 

Биология 

Приобщаването ми като университетски преподавател към 

европейската образователна система стана първоначално 

чрез ТЕМПУС проекти, после през двустранните договори с 

партньорските университети, притежаващи „Еразъм” харта, 

благодарение на което животът ми се промени в няколко по-

соки. Придобих по-голяма смелост да представя познанията 

си в областта на българското градинарство пред студенти 

от различни квалификационни степени в университетите до-

макини, усъвършенствах лекциите си след всяко свое участие. 

Оставих материали при домакините и получих такива от тях. 

Въведох нови начини на преподаване пред нашите студенти, 

като работих чрез методи и средства, използвани от колегите 

в Европа. Разширих електронното обучение чрез регулярни ко-

муникации и работата на студентите в екип.

Благодарение на моите участия, колегите от партньорските 

университети ме поканиха в други форми на обмен – например 

летни школи, организирани от различни европейски университе-

ти. Бях включен и в образователни мрежи за въвеждане на ино-

вационни методи в обучението на биологичните науки в Европа. 

Промених и отношението си към другите аграрни университе-

ти в страната. Вече ги приемам като партньори, а не като 

конкуренти в сферата на набиране на студенти за моя универ-

ситет. Приветствам и работя за идеята да се осъществява 

вътрешна мобилност между българските висши училища. Чес-

тите посещения и активното участие ме обогатиха и като 

личност с по-широки познания и в различните области на на-

уката и образованието. Контактите с колегите по интернет 

и срещите в скайп са нови и ефикасни методи за решаване на 

казуси по проектите и др.

Създаването на чувството на принадлежност към голямата фа-

милия на всички, работещи за устойчиво образование в Европа, 

ми помага за постигане на по-големи професионални успехи.

В Германия, Австрия и Франция

Нидал Табит 
Шабан



Медицински университет

гр. Плевен

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване

Приемаща институция:

Humboldt - Universitat zu Berlin, 

гр. Брелин, Германия

Специалност: 

Медицина, Онкология, 

Онкохирургия

Когато се запознах с програма „Еразъм”, прецених, че тя може 

да помогне за професионалното ми развитие, като ми даде 

възможност да осъществя директни контакти с водещи спе-

циалисти в областта на онкохирургията и онкологията и да 

посетя престижни лечебни и научни институции в чужбина.

След реализирането на тези посещения установих, че полза-

та надхвърля очакванията ми, тъй като успях да се потопя в 

атмосферата, в която се раждат и реализират иновативни-

те идеи. Създадох професионални и лични контакти с колеги 

от посетените научни организации, което обогати развити-

ето ми като учен и личност. Задълбочих познанията си за 

немската култура и традиции. Убедих се отново в необходи-

мостта от формирането на нов тип ценности и стандарти 

за работа в науката. 

По-късно организирах посещения на тези институции за мла-

дите научни кадри от клиниката, която ръководя. Това помог-

на за по-бързо възприемане на иновативното мислене, което 

осезаемо повлия показателите на нашите научно-изследова-

телска дейност.

Плод на контактите ми с приемащата страна е разработка 

на дисертационен труд. В момента се разработват още две 

дисертации. По това научно направление клиниката, която ръ-

ководя, беше домакин на две национални конференции, а през 

май 2012 г. – организатор и домакин и на още една национална 

конференция. 

В Берлин, Германия

проф. Ташко 
Делийски



Софийски университет 

„Свети Климент Охридски”

гр. София

Преподавателска мобилност

Приемаща институция:

Институт по образованието, 

Лондонски университет, 

Великобритания

Специалност: 

Педагогика

Започнах участието си в програма „Еразъм” със самото й 

стартиране в България и от тогава всяка година посещавам 

Института по образованието на Лондонски университет като 

Еразъм преподавател. Всяка година изпращам свои докторан-

ти в Докторантското училище на Института, който през по-

следните години неизменно заема I-та позиция в класацията на 

Великобритания в областта на педагогическите изследвания. 

Тези посещения поставиха началото на дългогодишно и изклю-

чително плодотворно сътрудничество между мен и колеги от 

Института, което се превърна в основа за последващи раз-

нообразни инициативи и дейности от взаимен интерес като 

разработване на международни проекти, създаване на магис-

търска програма и Докторантско училище в моя факултет в 

областта на електронното обучение по аналогия на същест-

вуващи такива в Института. Лектори от Института госту-

ваха на ръководения от мен Център за електронно обучение, а 

вече 15 докторанти от нашето Докторантско училище бяха 

приети да се обучават за по 1 семестър в Института. На ба-

зата на създадените в рамките на програма „Еразъм” профе-

сионални отношения с колеги от Института, бях приета да 

правя 1-годишна пост-докторантура в Докторантското учили-

ще там. Работата в Института по образование промени на-

чина, по който гледах на себе си като на професионалист и на 

кариерата си като цяло. Благодарение на сътрудничеството 

с британските колеги, стигнах до заключението, че където и 

да работи един преподавател и изследовател, качеството на 

неговия труд е ключов фактор и като такъв е единственият 

съизмерител по отношение на труда на колегите ни от воде-

щите европейски университети. Българските преподаватели 

могат и трябва да приемат предизвикателството да се съиз-

мерват с колегите си от Европа, а това е възможно, само ако 

излязат на европейската сцена.

Започнах в „Еразъм”  
със самото й стартиране

Румяна
Пейчева – Форсайт 



Българска академия на науките, 

гр. София

Преподавателска мобилност

Приемаща институция:

Universita L’Orientale,  

гр. Неапол, Италия 

Специалност: 

Литература 

Имах възможността да участвам в програма „Еразъм” през май 

2011 година, на основата на договора между Българска акаде-

мия на науките и университета L’Orientale в Неапол.

Година по-рано участвах в XIII Международен симпозиум, посве-

тен на творчеството на Достоевски и проведен през месец 

юни 2010 година. В Неапол бях добре запознат с възможност-

ите, които предлага на един славист и русист известният 

университет. На основата на вече установените контакти, 

моето пътуване и пребиваването в Неапол бяха организирани 

бързо и оперативно.

Програмата включваше моя лекция пред студентите и препо-

давателите на L’Orientale, на тема „Онтопоетиката на Досто-

евски”, посещения на лекции на други преподаватели, консул-

тации, работа в библиотека „Европа” на L’Orientale, както и в 

Национална библиотека „Виторио Емануеле III”.

В лекцията си за пръв път имах възможността да изложа пуб-

лично, пред Международната научна общност, един принципно 

нов възглед върху творчеството на Достоевски. Изключително 

ласкавите отзиви от лекцията ме окуражиха да продължа свои-

те изследвания в същата насока.

В участията си на международните конференции в Омск (ок-

томври 2011 година) и Санкт Петербург (ноември 2011 г.), вече 

с основание говорех за своята „Неаполитанска лекция”, в която 

за пръв път изказах тези мисли, които ще бъдат развивани в 

близките години.

Работата ми в библиотека „Европа” на L’Orientale доведе до 

откриването на българската библиотека на проф. Е. Дамиани, 

което провокира публикация и идеята за съвместен междуна-

роден проект.

Благодаря на секторна програма „Еразъм”, предоставила ми 

шанс, който най-вероятно вбъдеще ще оценя като „уникален” 

и „съдбовен”.

Уникален шанс

Емил
Димитров



Югозападен университет

гр. Благоевград

Преподавателска мобилност

Приемащи институции : 

Гент университет, Белгия; 

Рур университет, 

гр. Бохум, Германия

Специалност: 

Логопедия /Обществено здраве

Проявих интерес към програма „Еразъм” през 2004 година, ко-

гато започна активното ни сътрудничество с университета в 

Гент – неколкократен носител на наградата за университет 

с най-висока мобилност в Европейския съюз. Партньорите ни 

от катедрата по Логопедия в този водещ университет имаха 

акумулиран опит в международната мобилност с повече от 5 

Европейски университета. За нас бе въпрос на престиж да бъ-

дем поканени за сътрудничество като един от техните желани 

партньори.

В професионален и личен план участието ми в програмата ми 

даде възможност за ефективно научно и образователно съ-

трудничество със световноизвестни учени, които работеха в 

областта на нарушената плавност на речта. Освен актуали-

зиране на лекционни курсове по определени дисциплини, започ-

на разработване и на научни проекти, в които бяха третирани 

актуални проблеми на говорната патология. 

Смятам, че всеки млад учен, докторант и студент трябва да 

започне кариерата си, като участва в секторна програма „Ера-

зъм”. Несъмнените ползи са не само в областта на качестве-

ното образование в рамките на този вид мобилност, но и в 

активното културно и социално общуване.

В Гент, Белгия

Добринка
Георгиева



Икономически университет

гр. Варна

Преподавателска мобилност 

с цел преподаване

Приемаща институция:

Приморски университет

гр. Копер, Словения 

Специалност: 

Информатика

При първата си мобилност по „Еразъм” посетих университета 

в Марибор, 2006 г. Тръпката, че влизаш в друга страна, виждаш 

друг свят и хора, те кара да се чувстваш възторжено. Курсът 

лекции бе изнесен пред аудитория от студенти и преподава-

тели. Голяма част от думите, които словенците използват, се 

използват и у нас. Определени думи са придобили ново значение, 

например „хитра поща” означава „бърза поща”. Спокойствието 

и атмосферата на крайречния Марибор създават усещането за 

време, въплътило традициите на словенците. 

През 2007 г. посетих по „Еразъм” Приморски университет Ко-

пер. По време на моите лекции гостуваха още 3-ма преподава-

тели от САЩ, Полша и Австралия. Полезно бе за мен да слушам 

лекции на други гост преподаватели. От Приморски универси-

тет бяха организирали екскурзия за „Еразъм“ преподаватели и 

студенти до живописното езеро Блед в Юлийските Алпи.

През 2008 г. бях като гост преподавател във Вилнюс, Литва. 

Най-силно впечатление ми направи градът, който е столица, 

но не е пренаселен, има 40% зелени площи и изключително ин-

тересна стара част. В града има няколко библиотеки. Една от 

тях работеше денонощно и имаше посетители.

През 2009 г. бях в миньорския град Катовице. Най-радушно бях 

посрещнат от колегите в Полша. Бяха организирали културна 

програма за гост преподавателите.

Четирите мобилности по „Еразъм” до голяма степен разшири-

ха кръгозора и познанията ми. Във всеки университет посеща-

вах университетската библиотека, преснемах публикации, ко-

ито четях и използвах за написване на дисертация. Поддържам 

връзки с колегите от университетите, които съм посетил. 

Въпреки че Словения, Литва и Полша са част от ЕС, въпреки 

че някои скептици казват, че земята и хората навсякъде се 

еднакви, радвам се, че посетените от мен европейски държа-

ви са запазили културната си идентичност и романтиката на 

старата част на своите градове.

В Словения, Литва и Полша

Юлиан
Василев



Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авто-
рите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да 
бъде използвана съдържащата се информация.

Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма 

„Учене през целия живот” (2007 - 2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като 

администрира Децентрализираните дейности в целия проектен цикъл: 
• разпространява информация за дейностите на Програмата; 
• приема и регистрира кандидатурите; 
• организира селекцията; 
• сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати; 
• извършва плащанията по договорите; 
• извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти; 
• приема отчетите по тези проекти; 
• организира дейности за разпространение и валоризация на резултатите от успешни проекти. 

Издание на ЦРЧР, 2012


