Студентска мобилност
Програма Еразмус Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в
областта на висшето образование. Тя цели да повиши качеството на
европейското

висше

образование и

да насърчи

междукултурното

разбирателство чрез сътрудничество с трети страни.
Мобилността на студентите от Фармацевтичен факултет – София датира от
2000 година. С времето, то непрекъснато се разширява и утвърждава. В
последните години факултетът участва в програмата и като финансов
партньор като спонсорира пътните разноски на заминаващите студенти.
Съгласно подписани двустранни университетски договори, на българските
студенти по фармация се предоставя възможност да работят върху малки
изследователски проекти в европейски научни лаборатории в продължение
на 3 – 6 месеца. Студентите оформят получените резултати в дипломен
тезис под ръководство и на втори научен ръководител - български
преподавател, който се защитава във Фармацевтичен Факултет, София,
България.
За участие в конкурса за мобилност се допускат редовни студенти на
Фармацевтичен факултет - София след завършен VІІ семестър, които
владеят

на

много

добро

ниво

езика

на

приемащия

университет. Максималният Еразъм-период за студентите е 6 месеца.

Изисква се общ успех минимум мн. добър (5). Конкурсът е един за цялата
академична година и се провежда ежегодно през м. май.
Необходимите документи за кандидатстване са:
• Молба за участие в конкурса до Координатора на ФФ за програма
Сократес Еразмус,
• Кратка автобиография (на един от 4-те западни езика),
• Академична справка за успех от семестриалните изпити
• Препоръка от преподавател на студента (на един от 4-те западни
езика),
• Документ за степен на владеене на английски, немски, испански
или френски език.
Първи кръг
Селекцията по документи се извършва от комисия, начело със Зам.-Декана
по учебната дейност.
Втори кръг
ИНТЕРВЮ – със селектираните по време на първи кръг студенти, по
специалности.

След окончателния избор студентите подписват договор с университета,
Learning Agreement и другите регистрационни документи, които се
изискват по процедурата за подбор.

При завръщането си, за да отчетат получената стипендия, студентите
представят в отдел “Международна дейност” на МУ-София документ от
приемащия университет за престоя, академична справка от приемащия
университет, която да удостоверява покритите лекционни и семинарни
часове, държани изпити, както и писмен отчет от студента на езика, на
който е било провеждано обучението, по образец. За отчитане на пътните
разходи – се представят в ФФ-София, отрязъците от билетите от
пътуването.

