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ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН 
 

 

ИСТОРИЯ 

Началото на програмата е поставено през 1993г. в Будапеща след подписването на CEEPUS–

споразумението между правителствата на Австрия, България, Унгария, Полша, Словакия и 

Словения. По-късно към тях се присъединяват Хърватска, Чехия, Румъния, Албания, Босна и 

Херциговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Косово, Молдова. 

 

 
ФАЗИ НА АКАДЕМИЧНИЯ ОБМЕН 

I. Кандидатстване – дейности: 

1. Избор на университет от мрежата CEEPUS и попълване на формулярите за 

кандидатстване по електронен път: http://www.ceepus.info 

2. Одобряване на кандидатите от: 1) Изпращащия университет (координатор); 2) 

Националния CEEPUS офис в съответното Министерство на образованието на изпращащата, от 

която е кандидатът и от приемащата страна, за която се кандидатства и 3) Приемащия 

университет (координатор) 

3. Отпускане и одобряване/приемане на стипендия от кандидатите 

4. При осъществяване на обмен в рамките на цял семестър (летен/зимен) се подготвя 

споразумение за обучение (Learning agreement – по образец), в което се съгласуват 

дисциплините, по които стипендиантът ще се обучава в приемащия университет 

5. Подготовка на бъдещия престой – организиране на пътуването, настаняването и др. 

съвместно между кандидата и координатора в приемащия университет 

II. Същинска фаза (обучение в приемащата страна) – дейности: 

1. Пристигане в страната; настаняване; усвояване на стипендията; посещение на учебни 

занятия. За посочените дейности, както и за други такива, свързани с престоя в страната ще Ви 

бъде оказана помощ от местния CEEPUS офис. 

2. Преди напускането на приемащия университет е необходимо да се: 1) попълни отчет за 

престоя от стипендианта (Mobility report – попълва се онлайн); 2) документ за потвърждение 

от местния координатор (Letter of Confirmation – генерира се електронно след попълване на 

отчета); 3) подпишат и подпечатат както отчетът, така и потвърждението за престой от 

местния координатор, след което да се прикачат в електронен формат в сайта на програмата; 4) 

издаде документ за положените изпити и присвоените кредити (Transcript of Records и ECTS) 

в случая на престой за цял семестър, като всички документи се заверяват с подпис и печат от 

координатора на приемащия университет 

III.  Завръщане – дейности: 

1. Признаване на обучението Ви в чужбина от Вашия университет. 

2. Представяне на доклад, придружен от документа за потвърждение (Letter of 

Confirmation) и документи, удостоверяващи направените разходи по пътуването, пред 

националния CEEPUS координатор в Министерство на образованието и науката, София до две 

седмици след завръщането от обмена. 

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 

 Стипендии – отпускат се за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти: 

- Отпускат се месечно за покриване на разходи за живеене и издръжка, като  всяка 

страна-партньор по програмата определя размера й (за информация: http://www.ceepus.info);  

- Стипендиите се изплащат при пристигането в приемащата страна. 

 Право на участие – право на участие по програма CEEPUS имат граждани на страните, 

подписали споразумението, които са редовна форма на обучение във ВУЗ. 

 Студенти и докторанти: 

- Минимален престой: 3 месеца /1 семестър/ за студенти и 1 месец за докторанти и 

дипломанти; при организирана краткосрочна екскурзия с цел обучение: 5 учебни дни. 

http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/


- Имат право на възстановяване на транспортните разходи до сумата на двупосочен 

билет от пътуване с автобус/влак или ценова оферта от автобусен/жп превозвач, ако пътуването 

е осъществено със самолет до/от страната, в която се обучават (за информация: 

https://www.mon.bg/bg/330) 

 
 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

За ЗИМЕН семестър: до 15 ЮНИ  

За ЛЕТЕН семестър: до 30 ОКТОМВРИ 

За “FREEMOVERS”: до 30 НОЕМВРИ – допълнителна информация за 

процедурата на кандидатстване можете да получите от университетския 

координатор и от сайта на програмата: http://www.ceepus.info  
 

 

АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН 2020-2021 учебна година 

 

Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2020-2021 учебна година 

участва в следните мрежи за обмен, със съответните места за редовен обмен: 
 

Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen, с координатор Hungarian 

University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus, Гьодоло, Унгария 

Вид стипендия Стипендиант Приемащ университет 

Семестриален обмен Студент/Докторант 
Hungarian University of Agriculture and 

Life Sciences, Szent István Campus 

Едномесечен престой Докторант/Дипломант 

Czech University of Life Sciences Prague, 

Faculty of Environmental Sciences 

Slovak University of Agriculture in Nitra, 

Faculty of Agrobiology and Food Resources 

Едномесечен престой Преподавател 
University of Novi Sad, Faculty of 

Agriculture 

 

Applied Economics and Management, с координатор Slovak University of Agriculture, 

Faculty of Economics and Management, Нитра, Словакия 

Вид стипендия Стипендиант Приемащ университет 

Краткосрочна екскурзия 

с цел обучение 

Докторант/Дипломант  Hungarian University of Agriculture and 

Life Sciences, Szent István Campus Преподавател 

 

Central European Network for Sustainable and Innovative Economy, с координатор 

Poznan University of Economics and Business, Познан, Полша 

Вид стипендия Стипендиант Приемащ университет 

Едномесечен престой 

Докторант/Дипломант  Academy of Economic Studies of 

Bucharest, Faculty of Accounting and 

Management Information Systems 
Преподавател 

 

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

доц. д-р Мария Пенева, E-mail: peneva_mm@unwe.bg 

УНСС, Катедра „Икономика на природните ресурси”, кабинет 3058  

 

https://www.mon.bg/bg/330
http://www.ceepus.info/
mailto:peneva_mm@unwe.bg

