
 
 

 

 
 

 

 

 
Резултати от Шестата покана за 

подаване на проектни 
предложения по програма 

Темпус ІV 
 

В резултат на проведената информационна 

кампания като част от събитията по проект 

„Болонски процес”, българските висши 

училища бяха активни в кандидатстването си 

по Шестата покана и има подадени 17 проекта  

като координатори и общо 88 като партньори  

и координатори. За сравнение предходните 

години подадените от български висши 

училища проекти са били през 2012 г. - 7 като 

координатори и общо като партньори и 

координатори 51 и  през 2011 г.  - 4  като 

координатори и общо като партньори и 

координатори 44.  Най-много подадени 

проекти като координатори има от Германия - 

115, Италия - 89 и Испания -81, а най-малко от 

Дания -1, Кипър – 5, Унгария -6, Чехия, 

Естония и Ирландия са с по 8 подадени 

проекта, Хърватска – 9, Словения -10 и 

Холандия -11.  България е на 13 място от 28-те 

страни членки на ЕС по подадени проекти от 

българските висши училища като 

координатори.  
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php 

 

 
 

 

 
За двойните и съвместни 
образователни степени в 

Европейското пространство за 
висше образование 

 

Според проведено изследване през 2009 г., 

представено от Матияс Кудер  от Свободния 

университет на Берлин, по време на 

обучителен семинар на Болонските 

съветници в Мадрид 2013 г., в рамките на 

Единното Европейско пространство за 

висше образование има повече от 2500 

Съвместни и двойни учебни програми, като 

в елитните малки програми на Еразмус 

Мундус са общо около 200. За периода от 

2004 г., когато стартира програмата до 2013 

г. са участвали повече от 16000 студенти, 

докторанти и академичен състав. 16 % от 

Еразмус Мундус програмите са инициирани 

от ръководствата на университетите, 41% - 

от преподавателите и в 43% от програмите 

са участвали всички нива в 

университетската йерархия. Тези цифри 

показват, че стратегиите и вътрешните 

правилници на университетите за 

разработване на съвместни програми не са 

добре развити. Като най-често изтъквания 

недостатък е липсата на устойчивост на тези 

програми след приключване на 

европейското финансиране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Информационен бюлетин Болонски процес, бр.4 
юни 2013 г. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

