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ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021–2022 
И ХАРТАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА:

ФАКУЛТЕТ 
„ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ“

Десислава Григорова | Десислава Григорова | АвстрияАвстрия

ФАКУЛТЕТ 
„ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

Александрина Лазарова | Александрина Лазарова | ИталияИталия
Даниел Килинскас | Даниел Килинскас | ХърватскаХърватска
Зиновия  Мастораки | Зиновия  Мастораки | ИспанияИспания  
Василис Адамидис | Василис Адамидис | КипърКипър
Теано Пападопулу | Теано Пападопулу | ИспанияИспания
Глория Петрова | Глория Петрова | ИталияИталия

МОБИЛНИ
    СТУДЕНТИ

           ПРЕЗ 2021-2022 г.

В тази брошура ще разгледаме изпълнението на В тази брошура ще разгледаме изпълнението на 
договора № 2020-1-BG01-KA103-078504, който има договора № 2020-1-BG01-KA103-078504, който има 
удължение до 30 септември 2022 г., докато договорът удължение до 30 септември 2022 г., докато договорът 
с №2021-1-BG01-KA103-HED-000003070 е удължен до с №2021-1-BG01-KA103-HED-000003070 е удължен до 
31 октомври 2023 г. и по него все още няма започнали 31 октомври 2023 г. и по него все още няма започнали 
дейности.дейности.

За изминалата академична 2021–2022 година бяха За изминалата академична 2021–2022 година бяха 
типични всички трудности, характерни за двете типични всички трудности, характерни за двете 
пандемични години, които преживя Европа и целия свят. пандемични години, които преживя Европа и целия свят. 
На първо място, редуваха се периоди на онлайн обучение На първо място, редуваха се периоди на онлайн обучение 
с присъствено обучение. Този факт намали интереса към с присъствено обучение. Този факт намали интереса към 
кандидатстването за мобилност с цел обучение, но се оказа кандидатстването за мобилност с цел обучение, но се оказа 
ключов за мобилностите с цел стаж. Засега стажанти по ключов за мобилностите с цел стаж. Засега стажанти по 
програмата са основно студентите от специалността програмата са основно студентите от специалността 
„Ветеринарна медицина“; те разбраха смисъла от „Ветеринарна медицина“; те разбраха смисъла от 
мобилностите с цел стаж в чужбина, които предлагат мобилностите с цел стаж в чужбина, които предлагат 
възможност да се компенсира намаленото практическо възможност да се компенсира намаленото практическо 
обучение поради противоепидемичните правила у  нас. обучение поради противоепидемичните правила у  нас. 
Въпреки, че академичната година е пред своя край, поради Въпреки, че академичната година е пред своя край, поради 
удължението на договор 2020–2021 до септември 2022, удължението на договор 2020–2021 до септември 2022, 
предстои заминаването на още една група стажанти от предстои заминаването на още една група стажанти от 
тази специалност на летни стажове.тази специалност на летни стажове.

Лесотехническият университет има одобрена Лесотехническият университет има одобрена 
европейска харта Еразъм+, озаглавена ERASMUS CHARTER европейска харта Еразъм+, озаглавена ERASMUS CHARTER 
FOR HIGHER EDUCATION 2021—2027, подписана дигитално FOR HIGHER EDUCATION 2021—2027, подписана дигитално 
от Европейската комисия на 27. 02. 2021 г. и от ректора на от Европейската комисия на 27. 02. 2021 г. и от ректора на 
университета чл.кор. проф. д-р Иван Илиев.университета чл.кор. проф. д-р Иван Илиев.

Може да видите този документ като сканирате QR-кода Може да видите този документ като сканирате QR-кода 
или на сайта на програма Еразъм на адрес:или на сайта на програма Еразъм на адрес:

erasmus-plus.msd-bg.com

Новата харта поставя пред университета по-високи Новата харта поставя пред университета по-високи 
изисквания по отношение на дигиталното администриране изисквания по отношение на дигиталното администриране 
на програмата, инициативата „Европейската студентска на програмата, инициативата „Европейската студентска 
карта“ и на автоматичното пълно академично признаване на карта“ и на автоматичното пълно академично признаване на 
резултатите от обучението и стажовете в чужбина.резултатите от обучението и стажовете в чужбина.
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СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ 
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2021–2022 ГОДИНА

С ЦЕЛ СТАЖ

ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Досега мобилностите с цел стаж през 2021 г. са общо Досега мобилностите с цел стаж през 2021 г. са общо 
7. Всички те са на студенти от специалност „Ветеринарна 7. Всички те са на студенти от специалност „Ветеринарна 
медицина“, 4-та и 5-та година. Стажовете бяха двумесечни медицина“, 4-та и 5-та година. Стажовете бяха двумесечни 
(това е минималната продължителност на Еразъм-(това е минималната продължителност на Еразъм-
стажове), и се проведоха в различни страни. стажове), и се проведоха в различни страни. 

Ето кои студенти бяха на стаж: Ето кои студенти бяха на стаж: 
• Александрина Лазарова• Александрина Лазарова, която замина през есента на , която замина през есента на 

2020 г. на двумесечен преддипломен стаж, а през пролетта 2020 г. на двумесечен преддипломен стаж, а през пролетта 
на 2021 г., след дипломирането си – на 4-месечен стаж на на 2021 г., след дипломирането си – на 4-месечен стаж на 
наскоро завършил млад специалист в Италия. наскоро завършил млад специалист в Италия. 

Останалите студенти са, както следва: Останалите студенти са, както следва: 
• Даниел Килинскас• Даниел Килинскас (Хърватска), (Хърватска),
• Зиновия  Мастораки• Зиновия  Мастораки (Испания),  (Испания), 
• Василис Адамидис • Василис Адамидис (Кипър),(Кипър),
• Теано Пападопулу• Теано Пападопулу (Испания),  (Испания), 
• Глория Петрова• Глория Петрова (Италия). (Италия).
Тяхната мобилност се осъществи през месеците юни, Тяхната мобилност се осъществи през месеците юни, 

юли и август (за летните клинични стажове) и октомври, юли и август (за летните клинични стажове) и октомври, 
ноември и декември (за преддипломните есенни стажове).ноември и декември (за преддипломните есенни стажове).

През 2021-2022 академична година на мобилност През 2021-2022 академична година на мобилност 
с цел обучение в чужбина бяха предвидени да заминат с цел обучение в чужбина бяха предвидени да заминат 
общо шестима студенти за обучение, девет за практика общо шестима студенти за обучение, девет за практика 
и четирима преподаватели, заложени в Договора с и четирима преподаватели, заложени в Договора с 
Националната агенция по програма Еразъм+. Поради Националната агенция по програма Еразъм+. Поради 
обявените ограничения (локдаун) през пролетта и обявените ограничения (локдаун) през пролетта и 
есента на 2021 г. по повод пандемията COVID-19, реално есента на 2021 г. по повод пандемията COVID-19, реално 
на мобилност с цел обучение за един семестър замина на мобилност с цел обучение за един семестър замина 
само само Десислава ГригороваДесислава Григорова, студентка във Факултет , студентка във Факултет 
„Горска промишленост", която проведе своята мобилност „Горска промишленост", която проведе своята мобилност 
присъстваща физически (не онлайн) в Университета по присъстваща физически (не онлайн) в Университета по 
приложни науки в Залцбург, Австрия. приложни науки в Залцбург, Австрия. 

Един преподавател от Факултет „Ветеринарна Един преподавател от Факултет „Ветеринарна 
медицина“ замина на мобилност в университет-партньор медицина“ замина на мобилност в университет-партньор 
на този факултет; останалите преподавателски на този факултет; останалите преподавателски 
мобилности са засега отложени за есентана 2022 година.мобилности са засега отложени за есентана 2022 година.
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ТЕАНО ПАПАДОПУЛУ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
МАЛАГА  ̷ ИСПАНИЯ 

My internship took place in Malaga, Spain, for My internship took place in Malaga, Spain, for 
two months: 04. 11. 2021 till 04. 01. 2022. The clinic two months: 04. 11. 2021 till 04. 01. 2022. The clinic 
– Animal Hospital (Hospital Veterinario Dr. Alonso – Animal Hospital (Hospital Veterinario Dr. Alonso 
Martinez) was open daily 24/7 and on weekends Martinez) was open daily 24/7 and on weekends 
for emergencies. The staff of the clinic consisted for emergencies. The staff of the clinic consisted 
of 3 main veterinarians and 4 animal nurses. My of 3 main veterinarians and 4 animal nurses. My 
working hours were 6 hours daily and weekend working hours were 6 hours daily and weekend 
by weekend 12 hours (10 am – 10 pm).by weekend 12 hours (10 am – 10 pm).

The clinic was fully equipped, had a radiology The clinic was fully equipped, had a radiology 
room, operating room, visitor area, analysis area room, operating room, visitor area, analysis area 
and an ultrasound machine, area for hospitalized and an ultrasound machine, area for hospitalized 
animals and the office for the owner. animals and the office for the owner. 

Many X-rays and blood tests were done every Many X-rays and blood tests were done every 
day, so I got acquainted with these areas. Almost day, so I got acquainted with these areas. Almost 
every day there were hospitalized animals that every day there were hospitalized animals that 
needed 24-hour care with a separate schedule for needed 24-hour care with a separate schedule for 
each animal (with a very detailed program and all each animal (with a very detailed program and all 
names and hour details for the medicines). There names and hour details for the medicines). There 
was organization and strict program daily as well was organization and strict program daily as well 
as the requirements were many, for example as the requirements were many, for example 
speed and strict adherence to the instructions of speed and strict adherence to the instructions of 
veterinarians. veterinarians. 

Various surgeries have already been per-Various surgeries have already been per-
formed, orthopedics, exotic animals’ surgeries, formed, orthopedics, exotic animals’ surgeries, 
ophthalmologic surgeries, caesareans, etc., and ophthalmologic surgeries, caesareans, etc., and 
diagnoses in collaboration with external veterinar-diagnoses in collaboration with external veterinar-
ians from different specialties such as oncologists, ians from different specialties such as oncologists, 
cardiologists, and neurologists. cardiologists, and neurologists. 

My stay there was very enjoyable and produc-My stay there was very enjoyable and produc-
tive, all the staff were friendly and helpful, as time tive, all the staff were friendly and helpful, as time 
went on I gained their trust and took on more re-went on I gained their trust and took on more re-
sponsibilities as well as improved all my skills.sponsibilities as well as improved all my skills.

Through this opportunity that Erasmus gave Through this opportunity that Erasmus gave 
me, I gained in many areas and reconsidered my me, I gained in many areas and reconsidered my 
future in the field of veterinary medicine.future in the field of veterinary medicine.
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На 23 октомври 2021 година хванах само-На 23 октомври 2021 година хванах само-
лет от София до Болоня, където след някол-лет от София до Болоня, където след някол-
ко часа престой, порция паста „Болоназезе“ и ко часа престой, порция паста „Болоназезе“ и 
шопинг, се качих на втори полет до Палермо. шопинг, се качих на втори полет до Палермо. 
Кацнахме, и излизайки на пистата, бях заше-Кацнахме, и излизайки на пистата, бях заше-
метена от яркото слънце и нажежения въз-метена от яркото слънце и нажежения въз-
дух. От горещината и влагата трудно се дух. От горещината и влагата трудно се 
дишаше, а дрехите залепваха по кожата ми дишаше, а дрехите залепваха по кожата ми 
– нищо не подсказваше, че това място ще – нищо не подсказваше, че това място ще 
се превърне в мой любим град и бъдещ дом. се превърне в мой любим град и бъдещ дом. 
Посрещна ме собственикът на клиниката Посрещна ме собственикът на клиниката 
Clinica Veterinaria Palermovet, където бях при-Clinica Veterinaria Palermovet, където бях при-
ета като стажант, Д-р Джузепе Галиардо със ета като стажант, Д-р Джузепе Галиардо със 
съпругата си Франческа.съпругата си Франческа.

Изключително мили хора, които бързо се Изключително мили хора, които бързо се 
превърнаха в мои близки приятели. След бърза превърнаха в мои близки приятели. След бърза 
обиколка с кола на основните забележител-обиколка с кола на основните забележител-
ности на Палермо, стигнахме в клиниката.ности на Палермо, стигнахме в клиниката.

Настаних се в мансардата точно над кли-Настаних се в мансардата точно над кли-
никата. Помогнаха ми да качим куфара по никата. Помогнаха ми да качим куфара по 
стълбите, разведоха ме, запознах се с екипа стълбите, разведоха ме, запознах се с екипа 
от лекари, които бяха на смяна, облякох ра-от лекари, които бяха на смяна, облякох ра-
ботния екип и приключението започна.ботния екип и приключението започна.

Всички лекари в клиниката бяха като мое Всички лекари в клиниката бяха като мое 
второ голямо семейство. Научиха ме да ин-второ голямо семейство. Научиха ме да ин-
тубирам, поставям абокати, вземам кръв тубирам, поставям абокати, вземам кръв 
от различни кръвоносни съдове по различни от различни кръвоносни съдове по различни 
методи, да правя и разчитам ехо- и рентге-методи, да правя и разчитам ехо- и рентге-
но графии. Асистирах в хирургия, реанимирах но графии. Асистирах в хирургия, реанимирах 
новородени кученца. новородени кученца. 

Успях да споделя с тях и очарованието на Успях да споделя с тях и очарованието на 
българската кулинария – направих им кебап-българската кулинария – направих им кебап-
чета, почерпих ги с туршия и лютеница. И чета, почерпих ги с туршия и лютеница. И 
така между спешни случаи, малки и големи така между спешни случаи, малки и големи 
пациенти, особени клиенти, радости и скър-пациенти, особени клиенти, радости и скър-
би, намирахме и време, и вдъхновение дори за би, намирахме и време, и вдъхновение дори за 
танци. Водейки ден и нощ с всички сили битка танци. Водейки ден и нощ с всички сили битка 
със смъртта и болестта, рамо до рамо, бя-със смъртта и болестта, рамо до рамо, бя-
хме бойни другари. И станахме нещо повече хме бойни другари. И станахме нещо повече 
– приятели за цял живот.– приятели за цял живот.

След като толкова много си допаднахме След като толкова много си допаднахме 
и се уверих, че тази среда е изключително и се уверих, че тази среда е изключително 
подходяща да се развивам като ветеринарен подходяща да се развивам като ветеринарен 
лекар на компанийни животни, нямаше как да лекар на компанийни животни, нямаше как да 
не поискам от тях да ме назначат на работа, не поискам от тях да ме назначат на работа, 
щом се дипломирам. Целият екип посрещна щом се дипломирам. Целият екип посрещна 
желанието ми с радост и оптимизъм. желанието ми с радост и оптимизъм. 

Когато си тръгвах, всички знаехме, че Когато си тръгвах, всички знаехме, че 
това не е „сбогом!“, а самотова не е „сбогом!“, а само

„Ще се видим скоро!“.„Ще се видим скоро!“.
——
14 януари 2022 г.14 януари 2022 г.

ГЛОРИЯ ПЕТРОВА
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
ПАЛЕРМО  ̷ ИТАЛИЯ
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ВАСИЛИС АДАМИДИС
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
НИКОЗИЯ  ̷ КИПЪР

I am Vassilis Adamidis, a veterinary student I am Vassilis Adamidis, a veterinary student 
at University of Forestry in Sofia. This summer I at University of Forestry in Sofia. This summer I 
participated in the Erasmus+ program for a pe-participated in the Erasmus+ program for a pe-
riod of 2 months. My internship in the program riod of 2 months. My internship in the program 
took place at the veterinary clinic Andreas Pitzo-took place at the veterinary clinic Andreas Pitzo-
lis Animal Clinic. The clinic is located in the heart lis Animal Clinic. The clinic is located in the heart 
of Nicosia, which is the capital of Cyprus. I started of Nicosia, which is the capital of Cyprus. I started 
my internship on Sunday, July 18th and it was one my internship on Sunday, July 18th and it was one 
of the many beautiful summer days in Cyprus. As of the many beautiful summer days in Cyprus. As 
soon as I got to the clinic, I was welcomed by all soon as I got to the clinic, I was welcomed by all 
the people who worked there with smiles. It was a the people who worked there with smiles. It was a 
very pleasant environment that made me feel like very pleasant environment that made me feel like 
I belonged there. The owner of the clinic, Dr Andre-I belonged there. The owner of the clinic, Dr Andre-
as Pitzolis is a very passionate veterinarian who as Pitzolis is a very passionate veterinarian who 
loves what he does. loves what he does. 

So, the days passed, and the knowledge in-So, the days passed, and the knowledge in-
creased. Everyone there, including the doctors creased. Everyone there, including the doctors 
and nurses, were happy to explain to me step by and nurses, were happy to explain to me step by 
step how I should work. I saw a lot of cases that step how I should work. I saw a lot of cases that 
were interesting and by watching the doctors I were interesting and by watching the doctors I 
really learned how to deal with daily problems. really learned how to deal with daily problems. 
While I was in the clinic, there were many intense While I was in the clinic, there were many intense 
moments and I felt together with the owners their moments and I felt together with the owners their 
happiness or pain for their animals. Together with happiness or pain for their animals. Together with 
the other veterinarians in the clinic we did a range the other veterinarians in the clinic we did a range 
of procedures including x-rays, haematological of procedures including x-rays, haematological 
analyses, surgeries, general examinations, bio-analyses, surgeries, general examinations, bio-
chemical analyses, and treatment of animals. Dur-chemical analyses, and treatment of animals. Dur-
ing my time at the clinic, dogs and cats were the ing my time at the clinic, dogs and cats were the 
most common patients but rabbits and birds came most common patients but rabbits and birds came 
also! also! 

I felt very good and welcomed when I became a I felt very good and welcomed when I became a 
member of this family of veterinarians and nurses member of this family of veterinarians and nurses 
at work. We even spent time together after work, at work. We even spent time together after work, 
for a drink and had a great time. It really felt like for a drink and had a great time. It really felt like 
family to me, we went camping at the sea and Dr. family to me, we went camping at the sea and Dr. 
Andreas invited me to his home to meet his family. Andreas invited me to his home to meet his family. 
As the days passed, I got to know the customers, As the days passed, I got to know the customers, 
and I could see in the eyes of the veterinarians and I could see in the eyes of the veterinarians 
that they liked me, and they assigned me more that they liked me, and they assigned me more 
work because they showed me trust. Some days work because they showed me trust. Some days 
with the vet Andreas Pitzolis, we visited farms with with the vet Andreas Pitzolis, we visited farms with 
rabbits and cows and worked together. rabbits and cows and worked together. 

I am glad that I participated in Erasmus + pro-I am glad that I participated in Erasmus + pro-
gram since it gave me the opportunity to experi-gram since it gave me the opportunity to experi-
ence things I couldn’t have imagined and gain a lot ence things I couldn’t have imagined and gain a lot 
of knowledge. This program gave me the chance of knowledge. This program gave me the chance 
to put my knowledge into practice and see the real to put my knowledge into practice and see the real 
life of a vet. I really enjoyed my time during the life of a vet. I really enjoyed my time during the 
internship and it made me realize that I made the internship and it made me realize that I made the 
right choice to be a veterinarian! right choice to be a veterinarian! 

——
13 Ocober 202113 Ocober 2021
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ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Стажът ми се проведе във ветеринар-Стажът ми се проведе във ветеринар-
на клиника „Спирано“, намираща се в близост на клиника „Спирано“, намираща се в близост 
до Милано, Италия, и продължи два месеца. до Милано, Италия, и продължи два месеца. 
През този период се потопих в работата, През този период се потопих в работата, 
свързана с лечение на заболявания по коне-свързана с лечение на заболявания по коне-
те и по-конкретно справянето с различните те и по-конкретно справянето с различните 
форми на колики. Участвах като помощник в форми на колики. Участвах като помощник в 
операции, грижех се за конете при възста-операции, грижех се за конете при възста-
новяването им, пътувах с лекарите, когато новяването им, пътувах с лекарите, когато 
биваха повиквани в домовете на пациенти-биваха повиквани в домовете на пациенти-
те. Научих много техники за диагностика те. Научих много техники за диагностика 
и терапия, които бих могла да използвам в и терапия, които бих могла да използвам в 
своята работа, но също и да споделя с коле-своята работа, но също и да споделя с коле-
гите си в България, за да може да се обогати гите си в България, за да може да се обогати 
наборът им от знания. За мен важно беше и наборът им от знания. За мен важно беше и 
това, че усвоих много полезни умения, свър-това, че усвоих много полезни умения, свър-
зани с работата ми като ветеринарен лекар, зани с работата ми като ветеринарен лекар, 
като чувство на отговорност,  отдаденост като чувство на отговорност,  отдаденост 
към поставените задачи,  самостоятелност към поставените задачи,  самостоятелност 
и нестандартен подход към проблемите с и нестандартен подход към проблемите с 
цел намиране на оптимално решение. Ат-цел намиране на оптимално решение. Ат-
мосферата там се оказа много подходяща мосферата там се оказа много подходяща 
за израстването ми не само като професио-за израстването ми не само като професио-
налист, но и като човек. Смятам, че това се налист, но и като човек. Смятам, че това се 
дължи основно на гостоприемното отноше-дължи основно на гостоприемното отноше-
ние на лекарите, работещи в клиниката. Ви-ние на лекарите, работещи в клиниката. Ви-
наги при появата на трудности, не само от наги при появата на трудности, не само от 
професионален, но и от битов характер, има-професионален, но и от битов характер, има-
ше към кого да се обърна и на кого да разчи-ше към кого да се обърна и на кого да разчи-
там. Никога не ми беше отказана помощ или там. Никога не ми беше отказана помощ или 
обяснение на въпросите ми.обяснение на въпросите ми.

Работата ми във ветеринарна клиника Работата ми във ветеринарна клиника 
„Спирано“ ми помогна да създам много ценни „Спирано“ ми помогна да създам много ценни 
за мен приятелства. Тези познанства биха за мен приятелства. Тези познанства биха 
могли да бъдат и ключови за последващото могли да бъдат и ключови за последващото 
развитие на кариерата ми в сферата на ве-развитие на кариерата ми в сферата на ве-
теринарната медицина. теринарната медицина. 

Високо оценявам дадената ми възможност Високо оценявам дадената ми възможност 
да опозная този малко по-различен вид на ве-да опозная този малко по-различен вид на ве-
теринарната медицина. Смятам, че от по-теринарната медицина. Смятам, че от по-
добно преживяване има нужда всеки студент добно преживяване има нужда всеки студент 
и млад професионалист, за да може да открие и млад професионалист, за да може да открие 
правилния път за себе си и своето място в правилния път за себе си и своето място в 
света. Вярвам, че аз открих моето.света. Вярвам, че аз открих моето.

——
23 декември 2020 г.23 декември 2020 г.

АЛЕКСАНДРИНА
ЛАЗАРОВА

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
ТОРИНО  ̷ МИЛАНО  ̷ ИТАЛИЯ
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СТАЖ НА НАСКОРО ЗАВЪРШИЛ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Стажът ми се проведе във ветеринарен Стажът ми се проведе във ветеринарен 
център по размножаване „Аркадия“, намиращ център по размножаване „Аркадия“, намиращ 
се в близост до Торино, Италия, и продължи се в близост до Торино, Италия, и продължи 
четири месеца – от 25 февруари до 25 юни четири месеца – от 25 февруари до 25 юни 
2021 г. За този период имах възможността да 2021 г. За този период имах възможността да 
се запозная отблизо с работата, свързана с се запозная отблизо с работата, свързана с 
размножаването при конете. Включих се във размножаването при конете. Включих се във 
всички дейности, извършвани в клиниката, всички дейности, извършвани в клиниката, 
включително заплождане,  изкуствено и ес-включително заплождане,  изкуствено и ес-
тествено осеменяване, ембриотрансфер, по-тествено осеменяване, ембриотрансфер, по-
мощ при раждане и отглеждане на кончетата мощ при раждане и отглеждане на кончетата 
в първите месеци от живота им. Запознах се в първите месеци от живота им. Запознах се 
с методите за диагностика на овулация, бре-с методите за диагностика на овулация, бре-
менност и смърт на плода чрез ехографско менност и смърт на плода чрез ехографско 
изследване. Научих много техники за тера-изследване. Научих много техники за тера-
пия при различни проблеми,  свързани с бре-пия при различни проблеми,  свързани с бре-
менността, които бих могла да използвам в менността, които бих могла да използвам в 
своята работа като лекар. Взимайки учас-своята работа като лекар. Взимайки учас-
тие във всички аспекти от работата, аз се тие във всички аспекти от работата, аз се 
научих също така да поемам отговорност научих също така да поемам отговорност 
за поставените ми задачи и да ги върша със за поставените ми задачи и да ги върша със 
старание и отдаденост. Всички тези умения старание и отдаденост. Всички тези умения 
подобриха качеството на работата ми. Ат-подобриха качеството на работата ми. Ат-
мосферата там се оказа много подходяща за мосферата там се оказа много подходяща за 
израстването ми не само като професиона-израстването ми не само като професиона-
лист, но и като човек. Много съм благодарна лист, но и като човек. Много съм благодарна 
за професионалното отношение на колегите за професионалното отношение на колегите 
ми, които винаги отговаряха на поставените ми, които винаги отговаряха на поставените 
от мен въпроси изчерпателно и ясно. Смятам, от мен въпроси изчерпателно и ясно. Смятам, 
че стажът ми на това място отвори много че стажът ми на това място отвори много 
врати за мен в професионално отношение, врати за мен в професионално отношение, 
не само заради събрания опит, но и заради не само заради събрания опит, но и заради 
направените познанства с хора, работещи направените познанства с хора, работещи 
в същата сфера. От първо лице се срещнах в същата сфера. От първо лице се срещнах 
с високото ниво на работа и професионали-с високото ниво на работа и професионали-
зъм, които според мен всеки лекар трябва да зъм, които според мен всеки лекар трябва да 
практикува. Смея да твърдя, че аз успях да ги практикува. Смея да твърдя, че аз успях да ги 
усвоя и да ги направя част от набора ми от усвоя и да ги направя част от набора ми от 
способности като професионалист. способности като професионалист. 

Високо оценявам дадената ми възможност Високо оценявам дадената ми възможност 
да опозная този малко по-различен вид на ве-да опозная този малко по-различен вид на ве-
теринарната медицина. Смятам, че от по-теринарната медицина. Смятам, че от по-
добно преживяване има нужда всеки студент добно преживяване има нужда всеки студент 
и млад професионалист, за да може да открие и млад професионалист, за да може да открие 
призванието си.призванието си.

29 юни 2021 г.29 юни 2021 г.
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My name is Daniel Kilinskas and I am a student My name is Daniel Kilinskas and I am a student 
in the 4th year of my veterinary medicine course in the 4th year of my veterinary medicine course 
at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.

Last summer I had an amazing opportunity of Last summer I had an amazing opportunity of 
going on a mobility to the Veterinary Medical Clin-going on a mobility to the Veterinary Medical Clin-
ic of the University of Zagreb, Croatia. I have ar-ic of the University of Zagreb, Croatia. I have ar-
rived on the 28th of July and was welcomed there rived on the 28th of July and was welcomed there 
in a best possible way. I have been introduced to in a best possible way. I have been introduced to 
the exceptional facilities there and met the loveli-the exceptional facilities there and met the loveli-
est people who were the doctors in that clinic as est people who were the doctors in that clinic as 
well as my supervisors. During my short but as-well as my supervisors. During my short but as-
tonishing stay in Zagreb, I had the opportunity to tonishing stay in Zagreb, I had the opportunity to 
work with the loveliest people ever who taught me work with the loveliest people ever who taught me 
new things and shared with me their knowledge new things and shared with me their knowledge 
and experience. The university clinic consists of and experience. The university clinic consists of 
many departments in which I took turns between many departments in which I took turns between 
them every 2 weeks. I have started my traineeship them every 2 weeks. I have started my traineeship 
in the Department of surgery in which I have got in the Department of surgery in which I have got 
the chance to learn and assist in many different the chance to learn and assist in many different 
surgeries including quite complicated ones that surgeries including quite complicated ones that 
are rarely seen in general. During that stay I have are rarely seen in general. During that stay I have 
learned a lot about surgery and surgical proce-learned a lot about surgery and surgical proce-
dures, including the post-surgical care that is being dures, including the post-surgical care that is being 
given to various patients. Later, I have been sent given to various patients. Later, I have been sent 
to the Internal Disease Clinic in which I have been to the Internal Disease Clinic in which I have been 
taught about different schemes and protocols of taught about different schemes and protocols of 
examination of patients. I have also gotten the op-examination of patients. I have also gotten the op-
portunity to examine and assess my own patients. portunity to examine and assess my own patients. 
After that, I went to the Obstetrics and Reproduc-After that, I went to the Obstetrics and Reproduc-
tion Clinic, in which I have been taught about the tion Clinic, in which I have been taught about the 
different methods and treatments of reproductive different methods and treatments of reproductive 
patients.  And finally, my traineeship ended in the patients.  And finally, my traineeship ended in the 
Department of Infectious Diseases, in which I lit-Department of Infectious Diseases, in which I lit-
erally met the nicest people ever. They have wel-erally met the nicest people ever. They have wel-
comed me so well and literally made me feel like I comed me so well and literally made me feel like I 
am an equal member of their team. The university am an equal member of their team. The university 
facilities are amazing, and the quality of their train-facilities are amazing, and the quality of their train-
ing was at the highest level. I have learned a lot ing was at the highest level. I have learned a lot 
of new things that I did not know before and my of new things that I did not know before and my 
stay there helped me with writing my own clini-stay there helped me with writing my own clini-
cal report for my current university in Bulgaria.  In cal report for my current university in Bulgaria.  In 
addition to that, I had an amazing opportunity to addition to that, I had an amazing opportunity to 
meet new people and make new friends from Cro-meet new people and make new friends from Cro-
atia and other people from around the world. I had atia and other people from around the world. I had 
the chance to travel around the country and dis-the chance to travel around the country and dis-
cover new places and new people together with cover new places and new people together with 
their cultures and traditions.their cultures and traditions.

I am so grateful that I had the chance to be part I am so grateful that I had the chance to be part 
of such an amazing program and I would recom-of such an amazing program and I would recom-
mend for everyone to have the same experience mend for everyone to have the same experience 
I had. I have enjoyed every single moment being I had. I have enjoyed every single moment being 
there and I would love to experience it again in the there and I would love to experience it again in the 
future.future.

ДАНИЕЛ КИЛИНСКАС
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
ЗАГРЕБ  ̷ ХЪРВАТСКА
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My name is Zinovia Mastoraki and I had the My name is Zinovia Mastoraki and I had the 
opportunity to attend and complete the Erasmus opportunity to attend and complete the Erasmus 
program in Spain. My practice took place in a vet-program in Spain. My practice took place in a vet-
erinary clinic in Seville during the summer months. erinary clinic in Seville during the summer months. 

The clinic consisted by specialists in Veterinary The clinic consisted by specialists in Veterinary 
medicine, each one very educated in his discipline. medicine, each one very educated in his discipline. 
I had the opportunity and the great experience to I had the opportunity and the great experience to 
work next to a great ophthalmologist   who was work next to a great ophthalmologist   who was 
very open to educate me and to give me the chance very open to educate me and to give me the chance 
to try things on my own. Also, I was charged with to try things on my own. Also, I was charged with 
several clinical cases during this period, which several clinical cases during this period, which 
helped me to understand even more of pathology, helped me to understand even more of pathology, 
clinically the cure as well as to learn about the di-clinically the cure as well as to learn about the di-
agnosis and the most accurate treatment.agnosis and the most accurate treatment.

Moreover, I spent hours in the field of Veteri-Moreover, I spent hours in the field of Veteri-
nary cardiology. With a very kind cardiologist, I nary cardiology. With a very kind cardiologist, I 
attended several ultrasounds of dogs’ hearts, ra-attended several ultrasounds of dogs’ hearts, ra-
diographies, and electrocardiographs. The lady diographies, and electrocardiographs. The lady 
had explained to me everything with many details had explained to me everything with many details 
about the clinical cardiac examination.about the clinical cardiac examination.

In the field of microbiology, we observed many In the field of microbiology, we observed many 
specimens under microscope, specifically in dogs specimens under microscope, specifically in dogs 
with otitis, where most often Malassezia was the with otitis, where most often Malassezia was the 
causative agent. Biopsies of lymph nodes that re-causative agent. Biopsies of lymph nodes that re-
sulted to lymphoma was also presented. sulted to lymphoma was also presented. 

I also completed many radiographies helping I also completed many radiographies helping 
a traumatologist in the field of orthopedics. Gen-a traumatologist in the field of orthopedics. Gen-
erally, a variety of cases were submitted daily in erally, a variety of cases were submitted daily in 
the clinic, giving me the opportunity for my way of the clinic, giving me the opportunity for my way of 
thinking as a doctor to progress and change. It was thinking as a doctor to progress and change. It was 
a great evolution for me facing daily pathological a great evolution for me facing daily pathological 
condition to deeply understand the general mind-condition to deeply understand the general mind-
set of a veterinarian medic as well as the appropri-set of a veterinarian medic as well as the appropri-
ate questions and procedures that are necessary ate questions and procedures that are necessary 
to be performed at every clinical case.to be performed at every clinical case.

I am very thankful to our University of Forestry I am very thankful to our University of Forestry 
that supported me and gave me that special op-that supported me and gave me that special op-
portunity to be educated furthermore beyond the portunity to be educated furthermore beyond the 
country and to advance my knowledge at this ex-country and to advance my knowledge at this ex-
tent. tent. 

ЗИНОВИЯ МАСТОРАКИ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
СЕВИЛЯ  ̷ ИСПАНИЯ
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Участието ми в програмата Еразъм+  беше Участието ми в програмата Еразъм+  беше 
едно от най - вълнуващите и интересни едно от най - вълнуващите и интересни 
преживявания в живота ми. Залцбург е един преживявания в живота ми. Залцбург е един 
изключително очарователен град, пълен с изключително очарователен град, пълен с 
история и заобиколен от неописуемо красива история и заобиколен от неописуемо красива 
природа. Всеки срещнат човек на улицата е природа. Всеки срещнат човек на улицата е 
готов да ти помогне с усмивка без да те съди, готов да ти помогне с усмивка без да те съди, 
дори и да не знае английски език толкова добре.дори и да не знае английски език толкова добре.

 За щастие, когато пристигнах в Австрия,  За щастие, когато пристигнах в Австрия, 
ковид мерките не бяха толкова строги, а даже ковид мерките не бяха толкова строги, а даже 
в последствие някои от тях напълно отпаднаха, в последствие някои от тях напълно отпаднаха, 
което ми позволи да се насладя максимално което ми позволи да се насладя максимално 
на града, а също и да имам директен контакт с на града, а също и да имам директен контакт с 
преподавателите и другите Еразъм студенти.преподавателите и другите Еразъм студенти.

 Университетът FH Salzburg e на много високо  Университетът FH Salzburg e на много високо 
ниво, с отлична организация, добре оборудвана ниво, с отлична организация, добре оборудвана 
материална база и изключително любезен материална база и изключително любезен 
академичен състав и администрация. Самите академичен състав и администрация. Самите 
дисциплини са разпределени на модули, а не дисциплини са разпределени на модули, а не 
на седмични часове както в България, което на седмични часове както в България, което 
позволява за баланс между учене, изследване позволява за баланс между учене, изследване 
на града и околностите, както и завързване на на града и околностите, както и завързване на 
контакти с другите студенти.контакти с другите студенти.

 От преподавателите течеше мотивация да  От преподавателите течеше мотивация да 
те научат. Бяха винаги готови да помагат и да те научат. Бяха винаги готови да помагат и да 
дадат повече информация ако се нуждаех от дадат повече информация ако се нуждаех от 
нея. Голяма част от тях също бяха чужденци или нея. Голяма част от тях също бяха чужденци или 
австрийци, живеещи в друга държава, което австрийци, живеещи в друга държава, което 
още повече обогатяваше сбора от култури в още повече обогатяваше сбора от култури в 
класната стая. класната стая. 

 Запознах се с много интересни и приятни  Запознах се с много интересни и приятни 
хора от цял свят - от близките до нас Италия хора от цял свят - от близките до нас Италия 
и Испания, до по - далечните страни като и Испания, до по - далечните страни като 
САЩ и Канада, а даже и Тайван. Различните САЩ и Канада, а даже и Тайван. Различните 
методи на преподаване и начини на учене методи на преподаване и начини на учене 
направиха работата в екип коренно различна направиха работата в екип коренно различна 
от всички групови проекти, които досега съм от всички групови проекти, които досега съм 
имала в България, но пък беше наистина имала в България, но пък беше наистина 
забавно! Фактът, че имах контакт с толкова забавно! Фактът, че имах контакт с толкова 
много различни култури, ме кара да мисля  по много различни култури, ме кара да мисля  по 
- глобално що се отнася до бъдещите ми цели. - глобално що се отнася до бъдещите ми цели. 

 Възможностите и знанията, които получих  Възможностите и знанията, които получих 
с участието ми в програмата Еразъм+, бяха с участието ми в програмата Еразъм+, бяха 
изключително важни стъпки за постигане изключително важни стъпки за постигане 
на мечтите ми. Разбрах какво е да живееш и на мечтите ми. Разбрах какво е да живееш и 
учиш в чужбина, научих се как да бъда по - учиш в чужбина, научих се как да бъда по - 
самостоятелна и по - уверена в уменията си на самостоятелна и по - уверена в уменията си на 
бъдещ дизайнер. Препоръчвам на всеки, който бъдещ дизайнер. Препоръчвам на всеки, който 
има възможността, да участва в тази програма, има възможността, да участва в тази програма, 
защото това е едно неповторимо преживяване, защото това е едно неповторимо преживяване, 
което не се забравя лесно! което не се забравя лесно! 

--
6 юли 2022 г.6 юли 2022 г.

ДЕСИСЛАВА ГРИГОРОВА
ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН
ЗАЛЦБУРГ  ̷ АВСТРИЯ
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За академичната 2021-2022 г. не сме има-За академичната 2021-2022 г. не сме има-
ли входящи студенти по програма Еразъм+ в ли входящи студенти по програма Еразъм+ в 
университета.университета.

През 2021-2022 академична година, доц. През 2021-2022 академична година, доц. 
Танджу Мехмедов единствен успя да замине Танджу Мехмедов единствен успя да замине 
през октомври месец, когато все още универ-през октомври месец, когато все още универ-
ситетът провеждаше присъствено препода-ситетът провеждаше присъствено препода-
ване, в Джерахпаша Университет в Истанбул. ване, в Джерахпаша Университет в Истанбул. 
Очакваме тази есен да успеем да осъщест-Очакваме тази есен да успеем да осъщест-
вим останалите три преподавателски мо-вим останалите три преподавателски мо-
билности с цел преподаване.билности с цел преподаване.

Входящи мобилности осъществиха две Входящи мобилности осъществиха две 
преподавателки от Факултета за природ-преподавателки от Факултета за природ-
ни и технически науки в Университета „Гоце ни и технически науки в Университета „Гоце 
Делчев“ в Щип, Северна Македония, във Фа-Делчев“ в Щип, Северна Македония, във Фа-
култет „Екология и ландшафтна архитек-култет „Екология и ландшафтна архитек-
тура“ проф. Васка Сандева и проф. Катерина тура“ проф. Васка Сандева и проф. Катерина 
Деспот.Деспот.

ВХОДЯЩИ
    СТУДЕНТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
    МОБИЛНОСТ
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УСПЕХИ И ПРОБЛЕМИ
НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Програма Еразъм през изминалата година Програма Еразъм през изминалата година 
отбеляза нарастване на броя на мобилно-отбеляза нарастване на броя на мобилно-
стите основно поради осъществените Ера-стите основно поради осъществените Ера-
зъм-стажове от студентите от специал-зъм-стажове от студентите от специал-
ност „Ветеринарна медицина“. Студентите, ност „Ветеринарна медицина“. Студентите, 
приключили мобилност от предходната го-приключили мобилност от предходната го-
дина, направиха презентации в Деня Еразъм, дина, направиха презентации в Деня Еразъм, 
състоял се през октомври 2021 г. в които раз-състоял се през октомври 2021 г. в които раз-
казаха за своите преживявания, трудности и казаха за своите преживявания, трудности и 
успехи. Еразъм-офисът в ЛТУ издаде брошура успехи. Еразъм-офисът в ЛТУ издаде брошура 
за Деня Еразъм като тази, която четете в за Деня Еразъм като тази, която четете в 
момента, като предостави на компакт-диск момента, като предостави на компакт-диск 
и презентациите на бившите Еразъм-сту-и презентациите на бившите Еразъм-сту-
денти на желаещите да ги видят. През 2021 денти на желаещите да ги видят. През 2021 
г., рекламните Еразъм-материали на ЛТУ са г., рекламните Еразъм-материали на ЛТУ са 
направени по дизайн на гл. ас. Рангел Чипев, направени по дизайн на гл. ас. Рангел Чипев, 
преподавател в ЛТУ, и са илюстрирани със преподавател в ЛТУ, и са илюстрирани със 
снимките на преподавателите и студенти-снимките на преподавателите и студенти-
те, направени в университетите-партньо-те, направени в университетите-партньо-
ри в Европа, както и техните отчети и впе-ри в Европа, както и техните отчети и впе-
чатления.чатления.

OLS – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT 
ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА

Езиковата подкрепа за Еразъм студен-Езиковата подкрепа за Еразъм студен-
тите се осъществи и през 2021-2022 ака-тите се осъществи и през 2021-2022 ака-
демична година. Всеки университет, който демична година. Всеки университет, който 
има одобрени и финансирани мобилности има одобрени и финансирани мобилности 
за студенти по програма Еразъм+ получава за студенти по програма Еразъм+ получава 
всяка година определен брой лицензи за ези-всяка година определен брой лицензи за ези-
кови тестове, както и за езикови курсове, за кови тестове, както и за езикови курсове, за 
подготовка по различните езици, на които подготовка по различните езици, на които 
се водят занятията на Еразъм-студентите се водят занятията на Еразъм-студентите 
в чужбина. През изминалата година, ЛТУ по-в чужбина. През изминалата година, ЛТУ по-
лучи осем лиценза за тестове по английски лучи осем лиценза за тестове по английски 
език. Студентите получиха линк към сайта език. Студентите получиха линк към сайта 
с тестовете, и направиха своя тест на ан-с тестовете, и направиха своя тест на ан-
глийски успешно. Ако даден Еразъм студент глийски успешно. Ако даден Еразъм студент 
не успее да вземе теста по английски език, не успее да вземе теста по английски език, 
това не означава, че той не може да отиде на това не означава, че той не може да отиде на 
мобилността, за която е селектиран, а само, мобилността, за която е селектиран, а само, 
че трябва да проведе езиков онлайн курс. За че трябва да проведе езиков онлайн курс. За 
тези езикови онлайн курсове университе-тези езикови онлайн курсове университе-
тите получават лицензи от Националната тите получават лицензи от Националната 
агенция. Условието за тестовете и курсове-агенция. Условието за тестовете и курсове-

те е те да бъдат осъществени преди зами-те е те да бъдат осъществени преди зами-
наването на студентите на мобилност. След наването на студентите на мобилност. След 
края на мобилността, студентите трябва края на мобилността, студентите трябва 
да държат отново тест, с цел да се установи да държат отново тест, с цел да се установи 
дали след мобилността езиковите им компе-дали след мобилността езиковите им компе-
тенции са се подобрили.тенции са се подобрили.



КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ
ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

В началото на всяка академична година, в края на месец В началото на всяка академична година, в края на месец 
октомври се организира информационна презентация, а октомври се организира информационна презентация, а 
след нея – селекция в различните факултети. Тази година, след нея – селекция в различните факултети. Тази година, 
презентацията за сп. Инженерен дизайн, Факултет „Горско презентацията за сп. Инженерен дизайн, Факултет „Горско 
стопанство“, ще се състои през есента, на 10-12 октомври, стопанство“, ще се състои през есента, на 10-12 октомври, 
в Дни на Еразъма 2022 г. Засега нашите Еразъм-студенти в Дни на Еразъма 2022 г. Засега нашите Еразъм-студенти 
заминават за мобилност с цел обучение главно за период от заминават за мобилност с цел обучение главно за период от 
5-6 месеца през летния семестър, поради което селекцията 5-6 месеца през летния семестър, поради което селекцията 
се осъществява през есента. Презентацията се обявява с се осъществява през есента. Презентацията се обявява с 
плакати в Университета, на нея се канят да дойдат всички плакати в Университета, на нея се канят да дойдат всички 
заинтересувани студенти.заинтересувани студенти.

По отношение на стажовете Еразъм, е необходимо да По отношение на стажовете Еразъм, е необходимо да 
знаете, че събирането на първоначалните Letters of Intent  знаете, че събирането на първоначалните Letters of Intent  
(Писма за намерение) от работодатели, става в съответния (Писма за намерение) от работодатели, става в съответния 
факултет до края на декември предходната година. Тези факултет до края на декември предходната година. Тези 
данни са необходими, за да може да се подготви кандидатския данни са необходими, за да може да се подготви кандидатския 
формуляр за следващата академична година, който се формуляр за следващата академична година, който се 
подава през януари-февруари 2022 г. За летните стажове подава през януари-февруари 2022 г. За летните стажове 
селекцията става през март и април, а за есенните – през селекцията става през март и април, а за есенните – през 
септември. септември. 

Условията и документите за тази селекция се обявяват на Условията и документите за тази селекция се обявяват на 
таблото на Еразъм-офиса, на сайта на подпрограма Еразъм и таблото на Еразъм-офиса, на сайта на подпрограма Еразъм и 
при съответните деканати.при съответните деканати.

СЕЛЕКЦИЯТА ПРОТИЧА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН

Необходимите документи се попълват и подават в Необходимите документи се попълват и подават в 
деканатите. След това, кандидатите, подали документите, деканатите. След това, кандидатите, подали документите, 
се явяват на събеседване с комисия от преподаватели, която се явяват на събеседване с комисия от преподаватели, която 
класира кандидатите на база на документите и отговорите класира кандидатите на база на документите и отговорите 
им, и издава протокол зa избраните студенти, който съдържа им, и издава протокол зa избраните студенти, който съдържа 
и резерви. Избраните студенти подписват договори с ЛТУ. и резерви. Избраните студенти подписват договори с ЛТУ. 
След подписването им се превеждат по банков път грантове След подписването им се превеждат по банков път грантове 
за финансиране на мобилността. Документите, които се за финансиране на мобилността. Документите, които се 
изискват, са Анкетна карта и Справка за успеха на студента изискват, са Анкетна карта и Справка за успеха на студента 
от изминалия семестър. При студентите от специалност от изминалия семестър. При студентите от специалност 
„Инженерен дизайн”, по искане на партньорите в чужбина, се „Инженерен дизайн”, по искане на партньорите в чужбина, се 
представя и портфолио с дизайнерски творби, което се подава представя и портфолио с дизайнерски творби, което се подава 
в дигитален вид за онлайн регистрацията на студентите в в дигитален вид за онлайн регистрацията на студентите в 
чуждестранния университет-партньор.чуждестранния университет-партньор.

Изключително важно за кандидатите е да запомнят, че Изключително важно за кандидатите е да запомнят, че 
има два ключови фактора: първо, подписването на документа има два ключови фактора: първо, подписването на документа 
Learning Agreement for Studies (Споразумение за обучение), Learning Agreement for Studies (Споразумение за обучение), 
който по същество представлява индивидуален учебен план; който по същество представлява индивидуален учебен план; 
и второ – че трябва да се спазят всички срокове на приемащия и второ – че трябва да се спазят всички срокове на приемащия 
университет (за записване онлайн). Тези срокове се обявяват университет (за записване онлайн). Тези срокове се обявяват 
на сайта на съответния университет и се изпращат във вид на сайта на съответния университет и се изпращат във вид 
на инструкции по електронната поща.на инструкции по електронната поща.

Посетете 
интернет страницата 
на Програма Еразъм+ 
в Лесотехнически 
университет 
                          на адрес: 

erasmus-plus.msd-bg.com
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ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА
примерът е за специалност 
"Инженерен дизайн" за 2022 г.

След завръщането си в България, студентите След завръщането си в България, студентите 
правят писмен и финансов отчет при правят писмен и финансов отчет при 
Институционалния координатор по програма Институционалния координатор по програма 
Еразъм. Студентите задължително Еразъм. Студентите задължително 
предоставят самолетните бордни карти или предоставят самолетните бордни карти или 
билети за автобус или влак.билети за автобус или влак.

срок: в рамките до 5 дни след 16 юни

Студентите подготвят презентация за Студентите подготвят презентация за 
колегите си от следващия випускколегите си от следващия випуск

срок: средата на октомври 2023 г.

Студентите правят финален езиков тест Студентите правят финален езиков тест 
в платформата OLS (задължително)в платформата OLS (задължително)

срок: преди 16 юни 2023 г.

Студентите получават линк от Студентите получават линк от 
платформата Mobility Tool за попълване на платформата Mobility Tool за попълване на 
въпросниквъпросник

срок: след 16 юни 2023 г.

Презентация на завърнали се студентиПрезентация на завърнали се студенти

12 октомври

Обявяване на селекция със срок за подаване Обявяване на селекция със срок за подаване 
на документина документи

до 21 октомври

Обявяване на дата за събеседване с Обявяване на дата за събеседване с 
кандидатитекандидатите

на 21 октомври

Разглеждане на документите от Разглеждане на документите от 
комисията и селекциякомисията и селекция

Протокол за селекция 

Изготвяне на Learning Agreement  Изготвяне на Learning Agreement  
(Индивидуален учебен план)(Индивидуален учебен план)

Онлайн регистрация в чуждестранното 
висше училище 
срок: 1 ноември 2022 г.
Изисквания документи от 
чуждестранния университет

Изготвяне на договор за финансиране Изготвяне на договор за финансиране 
между студентите и ЛТУмежду студентите и ЛТУ

Подписване на договора от студента и 
упълномощено от него лице 
срок: декември 2022 г.

Откриване на банкова сметкана студента Откриване на банкова сметкана студента 
в евро специално за мобилносттав евро специално за мобилността

Превод на средствата по банковата 
сметка 
срок: декември 2022 – януари 2023 г. 

Онлайн езиков тест в платформата OLS Онлайн езиков тест в платформата OLS 
(задължителен преди заминаването)(задължителен преди заминаването)

срок: декември 2022 –  януари 2023 г.

Заминаване за партньорския университетЗаминаване за партньорския университет

срок: 16 февруари 2023 г.

СЛЕД
МОБИЛНОСТТА
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UNIVERSITY OF SASSARI
Sassari, Italy

THE UNIVERSITY OF ZAGREB
Zagreb, Croatia

AGROSUP DIJON
Dijon, France

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 
Salzburg, Austria

UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR
Wien, Austria

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Craiova, Romania

TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV
Brasov, Romania

BFK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Budapest, Hungary

UNIVERSITY OF DEBRECEN 
Debrecen, Hungary

TECHNICKÀ UNIVERZITA VO ZVOLENE
Zvolen, Slovak Republic

THE UNIVERSITY COLLEGE 
OF TOURISM AND ECOLOGY
Suchava, Poland

HUMBOLDT UNIVERSITAET ZU BERLIN 
Berlin, Germany

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 
Riga, Latvia

UNIVERSITY OF FORESTRY
Sofia, Bulgaria

EAST MACEDONIA AND THRACIA
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Kavala, Greece

СПОРАЗУМЕНИЯ
С ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

С Университета в Сасари, Сардиния, Ита-С Университета в Сасари, Сардиния, Ита-
лия, имаме споразумение за 3 бройки по 5 лия, имаме споразумение за 3 бройки по 5 
месеца за специалността „Ветеринарна ме-месеца за специалността „Ветеринарна ме-
дицина”. Важно изискване за кандидатите дицина”. Важно изискване за кандидатите 
за Италия е да знаят италиански език, тъй за Италия е да знаят италиански език, тъй 
като обучението се провежда на италиански. като обучението се провежда на италиански. 
От сайта на университета Сасари може да От сайта на университета Сасари може да 
изтеглите справочник за кандидатстване на изтеглите справочник за кандидатстване на 
следния адрес:следния адрес:
http://www.uniss.it/erasmusguide/
guidaErasmus_it_en.pd

За да може студент да замине да учи един За да може студент да замине да учи един 
Еразъм семестър в чужбина (или на студент-Еразъм семестър в чужбина (или на студент-
ска мобилност с цел обучение СМО), първото ска мобилност с цел обучение СМО), първото 
условие е да съществува сключено Междуин-условие е да съществува сключено Междуин-
ституционално споразумение по програма ституционално споразумение по програма 
Еразъм+ с други партньорски университет Еразъм+ с други партньорски университет 
от страна-членка на Европейския съюз, или от страна-членка на Европейския съюз, или 
страна с предприсъединителен статус.страна с предприсъединителен статус.

През изминалата година подписахме спо-През изминалата година подписахме спо-
разумения и след това получихме финансира-разумения и след това получихме финансира-
не за следните висши училища: не за следните висши училища: 

За летния семестър в Университет по За летния семестър в Университет по 
приложни науки в Залцбург, Австрия – 2 брой-приложни науки в Залцбург, Австрия – 2 брой-
ки по 5 месеца, съответно по една за специ-ки по 5 месеца, съответно по една за специ-
алност „Инженерен дизайн” и една за „Техно-алност „Инженерен дизайн” и една за „Техно-
логия на дървесината”.  Обучението там се логия на дървесината”.  Обучението там се 
провежда на английски. Важно за кандидати-провежда на английски. Важно за кандидати-
те за тези мобилности е, че онлайн регис-те за тези мобилности е, че онлайн регис-
трацията в Залцбург приключва на 1 ноември.трацията в Залцбург приключва на 1 ноември.

Адресът за онлайн регистрацията в Зал-Адресът за онлайн регистрацията в Зал-
цбург за онези, които преминат селекцията цбург за онези, които преминат селекцията 
във факултет Горска промишленост е:във факултет Горска промишленост е:
http://www.fh-salzburg.ac.at/internationales/
incoming-students/incoming-application/

Това на практика означава, че селекцията Това на практика означава, че селекцията 
и подготовката на всички документи трябва и подготовката на всички документи трябва 
да приключи поне до 25 октомври.да приключи поне до 25 октомври.
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1. Студентските мобилности се  Студентските мобилности се 
осъществяват на базата на сключени осъществяват на базата на сключени 
Междуинституционални споразумения по Междуинституционални споразумения по 
програма Еразъм+ за периода 2022-2023 г. на програма Еразъм+ за периода 2022-2023 г. на 
ЛТУ със сроден партньорски университет от ЛТУ със сроден партньорски университет от 
страна-членка на Европейския съюз за обмен страна-членка на Европейския съюз за обмен 
на студенти. В споразумението са посочени на студенти. В споразумението са посочени 
специалността, бройката на мобилностите специалността, бройката на мобилностите 
и продължителността (броя на месеците) на и продължителността (броя на месеците) на 
всяка мобилност, посочва се и в коя степен всяка мобилност, посочва се и в коя степен 
е тя (бакалавър, магистър или доктор). Тези е тя (бакалавър, магистър или доктор). Тези 
споразумения се инициират от съответните споразумения се инициират от съответните 
факултети, катедри или преподаватели, т.е. факултети, катедри или преподаватели, т.е. 
те са ангажимент на преподавателите. В тях те са ангажимент на преподавателите. В тях 
се посочва и първи и втори език на обучение, се посочва и първи и втори език на обучение, 
сроковете за онлайн кандидатстване за сроковете за онлайн кандидатстване за 
съответния семестър, Еразъм-кодът на съответния семестър, Еразъм-кодът на 
институцията, системата на оценките институцията, системата на оценките 
в дадената страна, и друга информация и в дадената страна, и друга информация и 
контакти.контакти.

2. Кандидатстващите студенти за  Кандидатстващите студенти за 
мобилност се избират на базата на следните мобилност се избират на базата на следните 
критерии: много добър успех от изминалите критерии: много добър успех от изминалите 
семестри, който се доказва със справка семестри, който се доказва със справка 
от съответния деканат; отлични езикови от съответния деканат; отлични езикови 
познания, които се доказват с диплома за познания, които се доказват с диплома за 
завършено средно образование или от езикови завършено средно образование или от езикови 
курсове; освен това събеседването може да се курсове; освен това събеседването може да се 
проведе и на английски език. За студентите от проведе и на английски език. За студентите от 
специалността „Инженерен дизайн” се прилага и специалността „Инженерен дизайн” се прилага и 
портфолио с дизайнерски творби.портфолио с дизайнерски творби.

3. Освен покриването на тези Освен покриването на тези 
критерии, студентът е необходимо да заяви критерии, студентът е необходимо да заяви 
кандидатурата си с попълването на Анкетна кандидатурата си с попълването на Анкетна 
карта, която може да се изтегли от сайта на карта, която може да се изтегли от сайта на 
програма Еразъм в ЛТУ: програма Еразъм в ЛТУ: erasmus-plus.msd-bg.com 

BFK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Budapest, Hungary

UNIVERSITY OF DEBRECEN 
Debrecen, Hungary

ПРОЦЕДУРА
ПО СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ

4.   Факултетният координатор организира Факултетният координатор организира 
заседание на селекционната комисия и обявява заседание на селекционната комисия и обявява 
резултатите на селекцията с протокол, в резултатите на селекцията с протокол, в 
който посочва избраните студенти, резервите който посочва избраните студенти, резервите 
и основанията за избора. Един студент може и основанията за избора. Един студент може 
да замине в трите степени: бакалавърска, да замине в трите степени: бакалавърска, 
магистърска и докторска по веднъж по време на магистърска и докторска по веднъж по време на 
своето обучение.своето обучение.

5. Препоръчително е да кандидатстват Препоръчително е да кандидатстват 
повече студенти, отколкото са бройките по повече студенти, отколкото са бройките по 
Междуинституционалното споразумение, Междуинституционалното споразумение, 
понеже при евентуални откази (както се получи понеже при евентуални откази (както се получи 
тази година) е добре да има резерви, които да тази година) е добре да има резерви, които да 
попълнят бройката. При липса на кандидати попълнят бройката. При липса на кандидати 
за местата, осигурени с финансиране, за местата, осигурени с финансиране, 
освободените средства се преразпределят освободените средства се преразпределят 
между останалите участници при спазване на между останалите участници при спазване на 
правилата на ЦРЧР. Това става с предложение правилата на ЦРЧР. Това става с предложение 
на университетския координатор с решение на на университетския координатор с решение на 
Академичния съвет на ЛТУ.Академичния съвет на ЛТУ.

6. След проведената селекция се сключва След проведената селекция се сключва 
договор между ЛТУ, представен от Ректора, договор между ЛТУ, представен от Ректора, 
и Еразъм-студента. В договора се посочва и Еразъм-студента. В договора се посочва 
периода на обучение, университета-домакин, периода на обучение, университета-домакин, 
сумата (грантът), който ще получи студентът. сумата (грантът), който ще получи студентът. 
Студентът упълномощава свой роднина Студентът упълномощава свой роднина 
или друго лице да го представлява по време или друго лице да го представлява по време 
на неговото отсъствие за подписване на на неговото отсъствие за подписване на 
евентуални анекси към договора.евентуални анекси към договора.

Тази  информация може 
да прочетете в сайта 
erasmus-plus.msd-bg.com 
или на информационното табло на програма 
Еразъм+ в университета 
или да поискате или изтеглите 
информационните брошури в 
електронен вид на PDF формат, 
заедно с формулярите за кандидатстване, 
както и да задавате въпроси в 
Офиса на Еразъм+ 
Кабинет 133, сграда А 
на Лесотехнически университет.
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МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА
ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2022 – 2023 г.

ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА 
С ЦЕЛ ПРАКТИКА 

 придобиване на специфични практически придобиване на специфични практически 
умения по специалността на студента/док-умения по специалността на студента/док-
торанта. Не са допустими дейности, които торанта. Не са допустими дейности, които 
попадат в обхвата на „мобилност с цел обу-попадат в обхвата на „мобилност с цел обу-
чение“. Не е допустимо едновременно провеж-чение“. Не е допустимо едновременно провеж-
дане на мобилност с цел практика и с цел обу-дане на мобилност с цел практика и с цел обу-
чение по програма „Еразъм +”.чение по програма „Еразъм +”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА МОБИЛНОСТТА

от 2 месеца до 6 месеца, като се прилага от 2 месеца до 6 месеца, като се прилага 
правилото на Европейската комисия, че об-правилото на Европейската комисия, че об-
щата продължителност на мобилността с щата продължителност на мобилността с 
цел обучение и мобилността с цел практика цел обучение и мобилността с цел практика 
не може да надвишава 12 месеца за една обра-не може да надвишава 12 месеца за една обра-
зователно-квалификационна степен. Пример: зователно-квалификационна степен. Пример: 
Студент в o.к.с. бакалвър, който е участвал Студент в o.к.с. бакалвър, който е участвал 
в мобилност с цел обучение и/или практика в мобилност с цел обучение и/или практика 
с продължителност 6 месеца, може да канди-с продължителност 6 месеца, може да канди-
датства за мобилност с цел практика за не датства за мобилност с цел практика за не 
повече от 6 месеца. При специалности, които повече от 6 месеца. При специалности, които 
приключват с присъждане на о.к.с. магистър приключват с присъждане на о.к.с. магистър 
(напр. Ветеринарна медицина), общата про-(напр. Ветеринарна медицина), общата про-
дължителност е до 24 месеца.дължителност е до 24 месеца.

Мобилност с цел практика с продължи-Мобилност с цел практика с продължи-
телност по-малка от 2 месеца не се допуска телност по-малка от 2 месеца не се допуска 
и няма да бъде призната.и няма да бъде призната.

Периодът на провеждане на летните ста-Периодът на провеждане на летните ста-
жове е от 1 юни до 30 септември 2022 г. , а на жове е от 1 юни до 30 септември 2022 г. , а на 
есенните стажове 1 октомври до 31 декември есенните стажове 1 октомври до 31 декември 
2022 г.2022 г.

  
Студентите и докторантите подават Студентите и докторантите подават 
техните кандидатури до момента, в който техните кандидатури до момента, в който 
имат студентски права, както следва:имат студентски права, както следва:

- За студенти, съгласно Правилника - За студенти, съгласно Правилника 
за устройството и дейността на за устройството и дейността на 
ЛТУ - „Правата на действащ студент ЛТУ - „Правата на действащ студент 
се упражняват до първата държавна се упражняват до първата държавна 
изпитна сесия след успешно семестриално изпитна сесия след успешно семестриално 
завършване по учебния план, по който е завършване по учебния план, по който е 
приет студента“.приет студента“.

- За докторанти - към момента на - За докторанти - към момента на 
кандидатстване следва да бъдат зачислени кандидатстване следва да бъдат зачислени 
на основание Заповед на ректора.на основание Заповед на ректора.

Важно:
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ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
1. Кандидатите трябва да са студенти/Кандидатите трябва да са студенти/

докторанти, които към момента на канди-докторанти, които към момента на канди-
датстване са записани в ЛТУ за получаване на датстване са записани в ЛТУ за получаване на 
о.к.с. „бакалавър“, „магистър“ или о.н.с. „доктор“, о.к.с. „бакалавър“, „магистър“ или о.н.с. „доктор“, 
независимо от формата на обучение (редовна, независимо от формата на обучение (редовна, 
задочна, дистанционна, самостоятелна), и да задочна, дистанционна, самостоятелна), и да 
имат студентски права. имат студентски права. 

2. Допустими да кандидатстват са сту-Допустими да кандидатстват са сту-
денти:денти:

- о.к.с. „бакалавър“ – студенти, които имат - о.к.с. „бакалавър“ – студенти, които имат 
завършен поне един семестър от обучението завършен поне един семестър от обучението 
си в ЛТУси в ЛТУ

- о.к.с. „магистър“ – през целия период на ма-- о.к.с. „магистър“ – през целия период на ма-
гистратурата гистратурата 

- о.н.с. „доктор“ - през целия период на докто-- о.н.с. „доктор“ - през целия период на докто-
рантуратарантурата

- Студенти и докторанти, които кандидат-- Студенти и докторанти, които кандидат-
стват за мобилност, която ще се осъществи стват за мобилност, която ще се осъществи 
задължително по време на обучението и ще задължително по време на обучението и ще 
приключи до първата дата на държавния/те приключи до първата дата на държавния/те 
изпит/и, защита на дипломна работа/магис-изпит/и, защита на дипломна работа/магис-
търска теза/докторска дисертация, по учебен търска теза/докторска дисертация, по учебен 
план (за бакалаври и магистри) и индивидуален план (за бакалаври и магистри) и индивидуален 
план (за докторанти).план (за докторанти).

- Новозавършили студенти/докторанти - Новозавършили студенти/докторанти 
(recent graduate) - практиката може да старти-(recent graduate) - практиката може да старти-
ра само след успешното завършване/защита/ра само след успешното завършване/защита/
дипломиране на студента/докторанта и тряб-дипломиране на студента/докторанта и тряб-
ва да приключи до една година след това.ва да приключи до една година след това.

- Не се допуска съчетаване на посочените - Не се допуска съчетаване на посочените 
двата вида мобилност – по време на обучение-двата вида мобилност – по време на обучение-
то и след завършване на висшето образование/то и след завършване на висшето образование/
присъждане на докторска степен.присъждане на докторска степен.

3.  Да имат минимален успех от обуче-  Да имат минимален успех от обуче-
нието си в ЛТУ – Мн. добър 4.50. За бакалаври нието си в ЛТУ – Мн. добър 4.50. За бакалаври 
и магистри се взема средния успех до момен-и магистри се взема средния успех до момен-
та на кандидатстването за мобилността. За та на кандидатстването за мобилността. За 
новозаписани магистри се взема успеха, с кой-новозаписани магистри се взема успеха, с кой-
то кандидатът е приет в съответната Ма-то кандидатът е приет в съответната Ма-
гистърска програма. За докторанти се взема гистърска програма. За докторанти се взема 
средния успех от приемните изпити/докто-средния успех от приемните изпити/докто-
рантския минимум. рантския минимум. 

4. Да владеят езика/езицитеците, на кой- Да владеят езика/езицитеците, на кой-
то/които ще се провежда практиката. то/които ще се провежда практиката. 

5. Задължително условие е практиката  Задължително условие е практиката 
тематично да съответства на областта на тематично да съответства на областта на 
знание докторанта / специалността на сту-знание докторанта / специалността на сту-
дента. дента. 

ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ
Студентите/докторантите могат да Студентите/докторантите могат да 

осъществят практика по програма Еразъм+ осъществят практика по програма Еразъм+ 
в следните държави: Австрия, Белгия, Велико-в следните държави: Австрия, Белгия, Велико-
британия, Германия, Гърция, Дания, Естония, британия, Германия, Гърция, Дания, Естония, 
Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Малта, Полша, Порту-Литва, Люксембург, Малта, Полша, Порту-
галия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, галия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, 
Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, 
Чешка Република, Швеция, Исландия, Лихтен-Чешка Република, Швеция, Исландия, Лихтен-
щайн, Норвегия, Турция, Северна Македония.щайн, Норвегия, Турция, Северна Македония.

ДОПУСТИМИ РАБОТОДАТЕЛИ
- Висше учебно заведение, на което е при-- Висше учебно заведение, на което е при-

съдена Еразъм харта;съдена Еразъм харта;
- Всяка публична или частна организация, - Всяка публична или частна организация, 

която предлага възможности за труд, напр.:която предлага възможности за труд, напр.:
- Публично или частно малко, средно или - Публично или частно малко, средно или 

голямо предприятие (вкл. социални предпри-голямо предприятие (вкл. социални предпри-
ятия), ветеринарна клиника;ятия), ветеринарна клиника;

- Местна, регионална или национална пуб-- Местна, регионална или национална пуб-
лична институция;лична институция;

 - Социален партньор или друга организа- - Социален партньор или друга организа-
ция, като Търговска камара, браншова/профе-ция, като Търговска камара, браншова/профе-
сионална организация и профсъюз; сионална организация и профсъюз; 

- Изследователски институт;- Изследователски институт;
- Фондация;- Фондация;
- Училище, институт, обучителен център - Училище, институт, обучителен център 

(на всички нива, вкл. професионално образова-(на всички нива, вкл. професионално образова-
ние и образование за възрастни);ние и образование за възрастни);

- Неправителствена организация, асоциа-- Неправителствена организация, асоциа-
ция;ция;

- Институция за кариерно развитие, про-- Институция за кариерно развитие, про-
фесионално ориентиране и информационни фесионално ориентиране и информационни 
услуги. услуги. 

Важно: не се допуска осъществяване не се допуска осъществяване 
на мобилност с цел практика в:на мобилност с цел практика в:

- Институции на ЕС или други органи на - Институции на ЕС или други органи на 
ЕС,  вкл. специализирани агенции (изчерпате-ЕС,  вкл. специализирани агенции (изчерпате-
лен списък е наличен на уеб-сайта: лен списък е наличен на уеб-сайта: ec.europa.
eu/institutions/index_en.htm))

- Дипломатически представителства- Дипломатически представителства
- Организации, които управляват про-- Организации, които управляват про-

грами на ЕС (напр. Национални агенции), с цел грами на ЕС (напр. Национални агенции), с цел 
избягване на конфликт на интереси и/или избягване на конфликт на интереси и/или 
двойно финансиране.двойно финансиране.
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стипендия от ЛТУ, при условията за допусти-стипендия от ЛТУ, при условията за допусти-
мост, съгласно действащите разпоредби.мост, съгласно действащите разпоредби.

За периода на мобилността с цел практика За периода на мобилността с цел практика 
студентът/докторантът е длъжен да запла-студентът/докторантът е длъжен да запла-
ти таксата за обучение в Лесотехнически уни-ти таксата за обучение в Лесотехнически уни-
верситет.верситет.

ДОКУМЕНТИ 
     ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. 1. Заявление – Образец 1Заявление – Образец 1,, оригинал  оригинал 
В приложения образец се попълват всички В приложения образец се попълват всички 

полета и се полагат необходимите подписи и полета и се полагат необходимите подписи и 
печати. Кандидатът носи отговорност за дос-печати. Кандидатът носи отговорност за дос-
товерността на предоставената информация товерността на предоставената информация 
и полагането на подписите и печатите. и полагането на подписите и печатите. 

2.2.  АвтобиографияАвтобиография (формат по преценка на  (формат по преценка на 
кандидата, на български или английски език) кандидата, на български или английски език) 

3.3.  Покана от работодателя – Образец 2Покана от работодателя – Образец 2 -  - 
оригинал или сканирано копие, с подпис и печат. оригинал или сканирано копие, с подпис и печат. 
В поканата трябва да бъдат попълнени всичи В поканата трябва да бъдат попълнени всичи 
полета. Представя се само една покана, в 2 ек-полета. Представя се само една покана, в 2 ек-
земпляра/копия . земпляра/копия . 

4. 4. Документ за удостоверяване на успехаДокумент за удостоверяване на успеха  
(до момента на кандидатстване за мобилност (до момента на кандидатстване за мобилност 
с цел практика по настоящата покана):с цел практика по настоящата покана):

- за студенти: уверение за успех с посочен - за студенти: уверение за успех с посочен 
среден успех от всички изпити до момента на среден успех от всички изпити до момента на 
кандидатстването - оригиналкандидатстването - оригинал

- за новозаписани магистри – документ, - за новозаписани магистри – документ, 
удостоверяващ средния успех от приемните удостоверяващ средния успех от приемните 
изпити за съответната Магистърска програ-изпити за съответната Магистърска програ-
ма - оригинал ма - оригинал 

5.5.  Уверение с посочена първа дата на дър-Уверение с посочена първа дата на дър-
жавния изпит или защита на дипломна рабо-жавния изпит или защита на дипломна рабо-
тата/магистърска теза по учебен план, издадено /магистърска теза по учебен план, издадено 
от съответния факултет - оригинал от съответния факултет - оригинал 

6.6.  Заповед/и за зачисляване на докторан-Заповед/и за зачисляване на докторан-
та та и за удължаване на срока на докторантура-и за удължаване на срока на докторантура-
та (в случай, че има такова), с посочена тема на та (в случай, че има такова), с посочена тема на 
дисертацията и научен ръководител, копие/я дисертацията и научен ръководител, копие/я 

7. 7. Документ/и, удостоверяващи езикова-Документ/и, удостоверяващи езикова-
та компетентността компетентност, съгласно изискванията , съгласно изискванията 
на работодателя - копия. В случай, че в Покана-на работодателя - копия. В случай, че в Покана-
та работодателят не е посочил изрично изис-та работодателят не е посочил изрично изис-
кване за документ, удостоверяващ езиковата кване за документ, удостоверяващ езиковата 
компетентност, комисията ще приеме всяка-компетентност, комисията ще приеме всяка-
къв документ, от който става ясно нивото на къв документ, от който става ясно нивото на 
владеене на чуждия/те езици. владеене на чуждия/те езици. 

ПРЕДИ
КАНДИДАТСТВАНЕТО

ИЗБОР НА РАБОТОДАТЕЛ 
     ИЛИ ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ

Кандидатите сами се свързват с потенци-Кандидатите сами се свързват с потенци-
алния работодател, който трябва да им из-алния работодател, който трябва да им из-
прати Покана (по приложения образец), ако е прати Покана (по приложения образец), ако е 
съгласен да приеме студента/докторанта за съгласен да приеме студента/докторанта за 
осъществяване на практиката. В комплекта осъществяване на практиката. В комплекта 
документи за кандидатстване се прилага само документи за кандидатстване се прилага само 
една покана и само от един работодател. Кому-една покана и само от един работодател. Кому-
никацията с работодателите се осъществява никацията с работодателите се осъществява 
лично от кандидатите, а не чрез Лесотехни-лично от кандидатите, а не чрез Лесотехни-
чески университет. Получаването на покана чески университет. Получаването на покана 
от работодателя не е единствено условие за от работодателя не е единствено условие за 
одобряване на мобилността от селекционната одобряване на мобилността от селекционната 
комисия, но е един от задължителните доку-комисия, но е един от задължителните доку-
менти за кандидатстване.менти за кандидатстване.

ФИНАНСИРАНЕ
За периода на мобилността с цел практи-За периода на мобилността с цел практи-

ка, одобреният студент/докторант получа-ка, одобреният студент/докторант получа-
ва финансова помощ под формата на месечен ва финансова помощ под формата на месечен 
грант. Грантът не е стипендия и не предвижда грант. Грантът не е стипендия и не предвижда 
цялостно покриване на разходите по време на цялостно покриване на разходите по време на 
мобилността. Финансовата помощ се отпуска, мобилността. Финансовата помощ се отпуска, 
след подаване на допълнителни документи към след подаване на допълнителни документи към 
Еразъм-офиса на ЛТУ и подписване на финансо-Еразъм-офиса на ЛТУ и подписване на финансо-
во споразумение.во споразумение.

МЕСЕЧНИ ГРАНТОВЕ
Дания, Ирландия, Франция, Дания, Ирландия, Франция, 
Италия, Австрия, Финландия, Италия, Австрия, Финландия, 
Швеция, Великобритания, Швеция, Великобритания, 
Лихтенщайн, Норвегия Лихтенщайн, Норвегия 

700 евро 700 евро 

Белгия, Чешка република, Белгия, Чешка република, 
Германия, Гърция, Испания, Германия, Гърция, Испания, 
Хърватска, Кипър, Люксембург, Хърватска, Кипър, Люксембург, 
Нидерландия, Португалия, Нидерландия, Португалия, 
Словения, Исландия, ТурцияСловения, Исландия, Турция

700 евро 700 евро 

Естония, Латвия, Литва, Естония, Латвия, Литва, 
Унгария, Северна Македония, Унгария, Северна Македония, 
Малта, Полша, Румъния, Малта, Полша, Румъния, 
СловакияСловакия

650 евро 650 евро 

Приемащата институция може да предложи Приемащата институция може да предложи 
допълнително възнаграждение, извън гранта допълнително възнаграждение, извън гранта 
по програма Еразъм+, както и настаняване на по програма Еразъм+, както и настаняване на 
кандидата, без това да е задължително. Сту-кандидата, без това да е задължително. Сту-
дентът/докторантът има право да получава дентът/докторантът има право да получава 
финансиране и от други източници, различни финансиране и от други източници, различни 
от Европейските фондове. За периода на про-от Европейските фондове. За периода на про-
веждане на практиката студентът/докторан-веждане на практиката студентът/докторан-
тът има право да кандидатства и да получава тът има право да кандидатства и да получава 
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ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ
Всички документи трябва да бъдат подре-Всички документи трябва да бъдат подре-

дени в папка и в реда, посочен по-горе, като на дени в папка и в реда, посочен по-горе, като на 
всяко Заявление ще бъде поставен входящ но-всяко Заявление ще бъде поставен входящ но-
мер. Кандидатите трябва да се уверят, че са мер. Кандидатите трябва да се уверят, че са 
подготвили надлежно и са подали всички изис-подготвили надлежно и са подали всички изис-
куеми документи.куеми документи.

Комисията няма да одобри и предложи за Комисията няма да одобри и предложи за 
финансиране кандидати, които са посочили не-финансиране кандидати, които са посочили не-
вярна информация, при липса на документ и/или вярна информация, при липса на документ и/или 
информация, както и документи, които не са информация, както и документи, които не са 
изготвени по приложените образци.изготвени по приложените образци.

Пакетът документи се подава във факулте-Пакетът документи се подава във факулте-
та, в който се обучава студентът.та, в който се обучава студентът.

СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
След изтичане на крайният срок за подаване След изтичане на крайният срок за подаване 

на кандидатури, ще бъдат сформирани комисии на кандидатури, ще бъдат сформирани комисии 
за селекция на кандидатите, с участие на Декан за селекция на кандидатите, с участие на Декан 
по учебната дейност и Факултетните коор-по учебната дейност и Факултетните коор-
динатори по програма Еразъм+. Селекцията ще динатори по програма Еразъм+. Селекцията ще 
бъде извършена само по документи. В случай, бъде извършена само по документи. В случай, 
че кандидатите, които отговарят на всички че кандидатите, които отговарят на всички 
условия за селекция, са повече от общия брой условия за селекция, са повече от общия брой 
договорени мобилности, класирането ще бъде договорени мобилности, класирането ще бъде 
извършено при следните критерии: 1) кандида-извършено при следните критерии: 1) кандида-
тите ще бъдат класирани по успех 2) приори-тите ще бъдат класирани по успех 2) приори-
тетно ще бъдат предложени за финансиране тетно ще бъдат предложени за финансиране 
кандидати, които никога не са участвали или кандидати, които никога не са участвали или 
са участвали по-малко пъти в мобилност с цел са участвали по-малко пъти в мобилност с цел 
обучение или с цел практика по програма Ера-обучение или с цел практика по програма Ера-
зъм или Еразъм+.зъм или Еразъм+.

ЕТАПИ НА СЕЛЕКЦИЯТА
Етап 1: Административна проверка на пода-Етап 1: Административна проверка на пода-

дените документи по отношение на тяхната дените документи по отношение на тяхната 
изчерпателност, достоверност на предоста-изчерпателност, достоверност на предоста-
вените данни и информация, допустимост на вените данни и информация, допустимост на 
кандидатите и работодателите, съгласно из-кандидатите и работодателите, съгласно из-
искванията, посочени в настоящите Указания искванията, посочени в настоящите Указания 
за кандидатстване.за кандидатстване.

Етап 2: Разглеждане и одобряване на канди-Етап 2: Разглеждане и одобряване на канди-
датурите, преминали етап 1.датурите, преминали етап 1.

Етап 3: Окончателно класиране на кандида-Етап 3: Окончателно класиране на кандида-
тите.тите.

След приключване на конкурса, комисията по След приключване на конкурса, комисията по 
селекция ще изготви протокол с имената на селекция ще изготви протокол с имената на 
одобрените кандидати и резервите, който ще одобрените кандидати и резервите, който ще 
бъде предоставен на Еразъм-офиса, за изгот-бъде предоставен на Еразъм-офиса, за изгот-
вяне на договори с Ректора на университета.вяне на договори с Ректора на университета.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
КОНКУРСА

Списъкът с одобрените кандидати, резер-Списъкът с одобрените кандидати, резер-
вите и неодобрените кандидати, ще бъде изло-вите и неодобрените кандидати, ще бъде изло-
жен на информационното табло на съответ-жен на информационното табло на съответ-
ния факултет.ния факултет.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИТЕ 
КАНДИДАТИ

Грантовете на одобрените студенти/док-Грантовете на одобрените студенти/док-
торанти ще бъдат отпускани от Еразъм-офи-торанти ще бъдат отпускани от Еразъм-офи-
са. След като бъдат одобрени от Факултетна-са. След като бъдат одобрени от Факултетна-
та комисия, кандидатите следва да се свържат та комисия, кандидатите следва да се свържат 
с Еразъм-офиса на Лесотехнически универси-с Еразъм-офиса на Лесотехнически универси-
тет (ст. 133, етаж 1, сграда А) и да се информи-тет (ст. 133, етаж 1, сграда А) и да се информи-
рат относно процедурата, свързана с предос-рат относно процедурата, свързана с предос-
тавяне на допълнителни документи, сключване тавяне на допълнителни документи, сключване 
на финансовото споразумение, провеждане на на финансовото споразумение, провеждане на 
практиката и отчитане на мобилността.практиката и отчитане на мобилността.

Learning Agreement for TraineeshipLearning Agreement for Traineeship се под- се под-
писва от одобрения студент/докторант, ра-писва от одобрения студент/докторант, ра-
ботодателя и факултетния и/или катедрения ботодателя и факултетния и/или катедрения 
координатор от ЛТУ, преди началото на мобил-координатор от ЛТУ, преди началото на мобил-
ността. Университетският координатор на ността. Университетският координатор на 
програма Еразъм+, подписва, само ако докумен-програма Еразъм+, подписва, само ако докумен-
тът е надлежно попълнен и са положени подпи-тът е надлежно попълнен и са положени подпи-
сите на студента/докторанта и факултет-сите на студента/докторанта и факултет-
ния и/или катедрения координатор. Образецът ния и/или катедрения координатор. Образецът 
на този документ ще бъде предоставен на на този документ ще бъде предоставен на 
одобрените кандидати и не се подава към мо-одобрените кандидати и не се подава към мо-
мента на кандидатстване за мобилност с цел мента на кандидатстване за мобилност с цел 
практика.практика.

НАСТАНЯВАНЕ
Ако  работодателят  не предлага настаня-Ако  работодателят  не предлага настаня-

ване, одобрените кандидати трябва своевре-ване, одобрените кандидати трябва своевре-
менно да потърсят начини на настаняване.менно да потърсят начини на настаняване.

ПРИЗНАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
Еразъм практиките могат да бъдат два Еразъм практиките могат да бъдат два 

вида: практика като част от обучителната вида: практика като част от обучителната 
програма и практика по желание.програма и практика по желание.

Успешно осъществените практики по Про-Успешно осъществените практики по Про-
грама Еразъм+ ще бъдат признати от Лесо-грама Еразъм+ ще бъдат признати от Лесо-
техническия университет по следния начин:техническия университет по следния начин:

- При съответствие на практиката с учеб-- При съответствие на практиката с учеб-
ния план на студента, периодът на практика-ния план на студента, периодът на практика-
та и получените резултати ще се признават и та и получените резултати ще се признават и 
ще се вписват в дипломата за о.к.с. бакалавър и ще се вписват в дипломата за о.к.с. бакалавър и 
о.к.с. магистър.о.к.с. магистър.

- При липса на съответствие на осъщест-- При липса на съответствие на осъщест-
вената практика с учебния план на студента, вената практика с учебния план на студента, 
периодът на практиката и получените резул-периодът на практиката и получените резул-
тати ще се признават и ще се вписват в ди-тати ще се признават и ще се вписват в ди-
пломата като факултативна.пломата като факултативна.

В случай, че броят на одобрените кандидати В случай, че броят на одобрените кандидати 
е по-голям от броя на местата, договорени е по-голям от броя на местата, договорени 
между ЛТУ и Центъра за развитие на между ЛТУ и Центъра за развитие на 
човешките ресурси, окончателното решение за човешките ресурси, окончателното решение за 
финансиране ще бъде взето от Еразъм-офиса, в финансиране ще бъде взето от Еразъм-офиса, в 
зависимост от наличния бюджет.зависимост от наличния бюджет.



2222

The University of Forestry has an approved The University of Forestry has an approved 
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 
2021 – 2027, signed digitally by the European 2021 – 2027, signed digitally by the European 
Commission on 27.02.2021, and by our Rector Commission on 27.02.2021, and by our Rector 
Corr. Mem. Prof. Dsc Ivan Iliev. Corr. Mem. Prof. Dsc Ivan Iliev. 

You can see the document by scanning QRcode You can see the document by scanning QRcode 
or to find it on our Erasmus+ website:or to find it on our Erasmus+ website:

erasmus-plus.msd-bg.com

The new charter has set higher requirements The new charter has set higher requirements 
at the Higher education institutions, namely for at the Higher education institutions, namely for 
the automatic full academic recognition of results the automatic full academic recognition of results 
of study mobilities and traineeship mobilities of study mobilities and traineeship mobilities 
abroad, for digital management and administration abroad, for digital management and administration 
of the program, for the European student card of the program, for the European student card 
initiative, etc., which present a real challenge to our initiative, etc., which present a real challenge to our 
university.university.

THE PAST 
ACADEMIC YEAR 2021/2022 
AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY 

In this booklet, we shall consider the In this booklet, we shall consider the 
implementation of the Agreement № implementation of the Agreement № 
2020-1-BG01-KA103-078504, which was 2020-1-BG01-KA103-078504, which was 
extended till 30.09.2022; while the Agreement extended till 30.09.2022; while the Agreement 
№2021-1-BG01-KA103-HED-000003070 was №2021-1-BG01-KA103-HED-000003070 was 
extended till 31.10.2023, and has no activities extended till 31.10.2023, and has no activities 
begun till now.begun till now.

For the past academic year of 2021 – 2022 For the past academic year of 2021 – 2022 
were typical all difficulties that characterized the were typical all difficulties that characterized the 
two pandemic years in Europe and the whole two pandemic years in Europe and the whole 
world. First of all, periods of online teaching world. First of all, periods of online teaching 
were alternated with physical teaching. Due to were alternated with physical teaching. Due to 
this fact, the interest towards applying for study this fact, the interest towards applying for study 
mobilities fell, but turned out to be a key factor mobilities fell, but turned out to be a key factor 
for the traineeship mobilities. For the time being, for the traineeship mobilities. For the time being, 
traineeship mobilities are only implemented by traineeship mobilities are only implemented by 
students in Veterinary medicine; they grasped the students in Veterinary medicine; they grasped the 
significance of such mobilities abroad, because in significance of such mobilities abroad, because in 
this way the decreased practical training at home this way the decreased practical training at home 
(due to pandemic measures) could be compensated (due to pandemic measures) could be compensated 
effectively. Although the academic year is coming effectively. Although the academic year is coming 
to an end, the extended Agreement till Sept. 2022 to an end, the extended Agreement till Sept. 2022 
makes it possible for another group of trainees to makes it possible for another group of trainees to 
travel abroad for summer traineeships.travel abroad for summer traineeships.

ERASMUS+
AND THE NEW ERASMUS CHARTER 
OF UNIVERSITY OF FORESTRY

STUDENT MOBILITIES 
FOR TRAINEESHIP 

To this moment, traineeship mobilities in 2021 To this moment, traineeship mobilities in 2021 
were a total of 7. All of them are implemented by were a total of 7. All of them are implemented by 
Veterinary Medicine students in 4th and 5th year. Veterinary Medicine students in 4th and 5th year. 
The traineeships were two months (because this The traineeships were two months (because this 
is the minimum period for Erasmus traineeship is the minimum period for Erasmus traineeship 
mobility); they were implemented in different mobility); they were implemented in different 
countries. The following students went on mobility: countries. The following students went on mobility: 

Alexandrina Lazarova went to Italy in the Alexandrina Lazarova went to Italy in the 
autumn of 2020 on two-month pre-diploma autumn of 2020 on two-month pre-diploma 
traineeship; and in the spring of 2021 she went on traineeship; and in the spring of 2021 she went on 
a recent graduate 4-month traineeship in Italy.a recent graduate 4-month traineeship in Italy.

The rest of the trainees are: Daniel Kilinskas The rest of the trainees are: Daniel Kilinskas 
(Croatia), Zinovia Mastoraki (Spain), Vasilis Adamidis (Croatia), Zinovia Mastoraki (Spain), Vasilis Adamidis 
(Cyprus), Theano Papadopoulou (Spain) and Gloria (Cyprus), Theano Papadopoulou (Spain) and Gloria 
Petrova (Italy). Their mobilities took place in June, Petrova (Italy). Their mobilities took place in June, 
July and August (summer clinical traineeships) July and August (summer clinical traineeships) 
and October, November, December (pre-diploma and October, November, December (pre-diploma 
autumn traineeships).autumn traineeships).

STUDENT MOBILITIES 
FOR STUDY PERIODS 

In the academic year of 2021 – 2022, under the In the academic year of 2021 – 2022, under the 
Agreement with HRDC, 6 student mobilities for Agreement with HRDC, 6 student mobilities for 
study, 9 mobilities for traineeship plus 4 teacher study, 9 mobilities for traineeship plus 4 teacher 
mobilities were envisaged. Because of the declared mobilities were envisaged. Because of the declared 
lockdowns during the spring and autumn of 2021 lockdowns during the spring and autumn of 2021 
for the COVID-19 pandemic, only one student, for the COVID-19 pandemic, only one student, 
Dessislava Grigorova, Engineering Design, went Dessislava Grigorova, Engineering Design, went 
on a mobility for study at the University of Applied on a mobility for study at the University of Applied 
Sciences, Salzburg, Austria, and another group of Sciences, Salzburg, Austria, and another group of 
6 veterinary students are currently on traineeship 6 veterinary students are currently on traineeship 
mobility.mobility.

ERASMUS INCOMING STUDENTS
This academic year, we had no incoming This academic year, we had no incoming 

Erasmus students.Erasmus students.



2323

First of all, your Home University should have a signed Inter-First of all, your Home University should have a signed Inter-
institutional Agreement with the University of Forestry. You can institutional Agreement with the University of Forestry. You can 
receive this information from your University Erasmus Office.receive this information from your University Erasmus Office.

Next, you should contact your Erasmus Coordinator, who will in Next, you should contact your Erasmus Coordinator, who will in 
turn contact the Institutional Coordinator at UF. The faculty, where turn contact the Institutional Coordinator at UF. The faculty, where 
you want to study, should confirm your Learning Agreements' you want to study, should confirm your Learning Agreements' 
chosen disciplines to be taught in English. To apply to the UF, you chosen disciplines to be taught in English. To apply to the UF, you 
have to fill in an Application Form for Foreign Students. You need have to fill in an Application Form for Foreign Students. You need 
to have a Transcript of Records for your studies at home, and most to have a Transcript of Records for your studies at home, and most 
important, you must have a Learning Agreement with the courses important, you must have a Learning Agreement with the courses 
you would like to take, with codes, study hours, credit points. These you would like to take, with codes, study hours, credit points. These 
documents then will be processed at the UF, also accommodation documents then will be processed at the UF, also accommodation 
will be provided at our Student Hostel, then you will be registered will be provided at our Student Hostel, then you will be registered 
as a student and the arrival date will be confirmed. Welcome to the as a student and the arrival date will be confirmed. Welcome to the 
University of Forestry! For any further information, turn to your University of Forestry! For any further information, turn to your 
Faculty Coordinator.Faculty Coordinator.

TEACHER MOBILITIES
During the academic 2021 – 2022 year, 4 teacher mobilities During the academic 2021 – 2022 year, 4 teacher mobilities 

were envisaged, but just one was implemented by Assoc. Prof. were envisaged, but just one was implemented by Assoc. Prof. 
Tanzhu Mehmedov with a teaching mobility at Cerrahpasa Istanbul Tanzhu Mehmedov with a teaching mobility at Cerrahpasa Istanbul 
University in October 2021. We expect this autumn to be able to University in October 2021. We expect this autumn to be able to 
implement the other three teaching mobilities.implement the other three teaching mobilities.

Incoming mobilities for teachers were two colleagues from Gotze Incoming mobilities for teachers were two colleagues from Gotze 
Delchev University of Shtip, North Macedonia, at the Ecology and Delchev University of Shtip, North Macedonia, at the Ecology and 
Landscape Architecture Faculty, Prof. Vaska Sandeva and Prof. Landscape Architecture Faculty, Prof. Vaska Sandeva and Prof. 
Katerina Despot. Katerina Despot. 

HOW TO APPLY
FOR AN ERASMUS STUDY PERIOD 
AT THE UNIVERSITY OF FORESTRY?
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