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ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2020/2021 И ХАРТАТA НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Изминалата 2019-2020 академична година беше предвидена да бъде последната
година в рамките на програма Еразъм+ за периода 2014-2020 г.; но предвид
пандемията COVID-19, настоящата харта е продължена до края на следващата
академична година, когато ще влезе в сила новата Харта Еразъм за периода 2021-2027.
Лесотехническия университет има присъдена Европейска Харта Еразъм+ със номер
76946-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE, и през май 2020 г. кандидатства за нова харта,
чието одобрение приключи с положителен резултат. Това означава, че за периода
2021-2027 г., ЛТУ има подписана нова Еразъм харта.

ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА:
Студентските мобилности бяха допълнени с нови: студентски мобилности с цел стаж.
Студентски мобилност за стаж през 2019-2020 г.
Студентите, заминали на стаж през зимния семестър на 2019, са общо 6; всички те са
студенти по специалност „Ветеринарна медицина“, 5-та година, и са пред
дипломиране. Стажът, който проведоха, беше 2 месеца (това е минималната
продължителност на Еразъм-стажове), и се проведе в различни страни. Тяхната
мобилност се осъществи през месеците октомври, ноември и декември.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2019-2020 Г. В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
През 2019-2020 академична година на мобилност в чужбина бяха предвидени да
заминат общо девет студента и четирима преподаватели, заложени в Договора с
Националната агенция по програма Еразъм+. Реално заминаха общо 6 студента на
мобилност с цел обучение, (един замина през септември 2019, а четири – през
февруари 2020). От тези шест, две бяха прекъснати поради обявеното извънредно
положение през март 2020 г. по повод пандемията COVID-19; а останалите четири бяха
проведени като физически мобилности (т.е., те останаха в съответните страни, и се
обучаваха онлайн).
Две студентки от Факултет Ветеринарна Медицина заминаха на Еразъм студентска
мобилност с цел обучение (СМО) на остров Сардиния, Италия, в Университета в Сасари.
Заради пандемията, те трябваше да прекъснат мобилността си и да се върнат през март
обратно в България и да продължат семестъра си в ЛТУ. Три студентки от Факултет
Горска Промишленост заминаха на мобилност в Университета по приложни науки в
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Залцбург. Те останаха в Австрия и осъществиха цялата си мобилност на място. Една
студентка от Агрономически факултет замина в Университета БОКУ, Виена, Австрия
през септември 2019 за зимния семестър, след което получи продължение за летния
семестър, като проведе цялото обучение на място, както присъствено, така и онлайн за
летния семестър.
Двама преподаватели от Факултет „Горска промишленост“, един преподавател от
Ветеринарен факултет и един преподавател от Факултет „Стопанско управление“
трябваше да заминат на мобилност в университетите-партньори на тези факултети;
техните мобилности са засега отложени поради пандемията.
Мобилни студенти по програма Еразъм+ с цел стаж през 2019-2020 г.:
ФАКУЛТЕТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“:
Калина Кърнева, Холандия; Сабина Бончева, Белгия; Симона Андреева, Италия; Лилия
Атанасова, Дания; Цветина Найденова, Испания; Антоана Бъчварова, Холандия.
Мобилни студенти по програма Еразъм+ с цел обучение през 2019-2020 г.:
АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ: Емилия Гайдарова в БОКУ, Виена, сп. „Агрономство“.
ФАКУЛТЕТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“: Симона Вачева и Моника Грънчарова, сп.
„Ветеринарна медицина“, в Университета в Сасари, Италия.
ФАКУЛТЕТ „ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ“: Тижен Чауш, Иванина Георгиева,
Стойчева, в Университета по приложни науки в Залцбург, Австрия.

Валерия

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ:
Програма Еразъм през изминалата година отбеляза нарастване на броя на
мобилностите основно поради осъществените Еразъм-стажове от студентите от
специалност „Ветеринарна медицина“. Студентите, приключили мобилност от
предходната година, направиха презентации в Дните Еразъм, в които разказаха за
своите преживявания, трудности и успехи. Денят Еразъм за ЛТУ се състоя на 10
октомври 2019 г.; презентацията бе обявена и споделена в групата на специалността
„Инженерен дизайн“ във Фейсбук. Студентите от специалност „Ветеринарна
медицина“ имаха отделна презентация през декември 2019 г. Еразъм-офисът в ЛТУ
издаде брошура като тази, която четете в момента, като предоставя презентациите на
бившите Еразъм-студенти на компакт-диск на желаещите да ги видят. През 2019 г.,
рекламните Еразъм-материали на ЛТУ са направени по дизайн на гл. ас. Рангел Чипев,
дизайнер и преподавател в ЛТУ; те са илюстрирани със снимките на студентите,
направени в университетите-партньори в Европа, както и с техните отчети и
впечатления.
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ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА (OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)
Езиковата подкрепа за Еразъм студентите се осъществи и през 2019-2020 академична
година. Всеки университет, който има одобрени и финансирани мобилности за
студенти по програма Еразъм+ получава всяка година определен брой лицензи за
езикови тестове, както и за езикови курсове, за подготовка по различните езици, на
които се водят занятията на Еразъм-студентите в чужбина. През изминалата година,
ЛТУ получи 15 лиценза за тестове по английски език. Студентите получиха линк към
сайта с тестовете, и направиха своя тест на английски успешно. Ако даден Еразъм
студент не успее да вземе теста по английски език, това не означава, че той не може да
отиде на мобилността, за която е селектиран, а само, че трябва да проведе езиков
онлайн курс. За тези езикови онлайн курсове университетите получават лицензи от
Националната агенция. Условието за тестовете и курсовете е те да бъдат осъществени
преди заминаването на студентите на мобилност. След края на мобилността,
студентите трябва да държат отново тест, с цел да се установи дали след мобилността
езиковите им компетенции са се подобрили.
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