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Еразъм + в ИУ-Варна
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17 години Еразъм+ в ИУ-Варна

Повече от 220 университети партньори в 
Европа и света Европа и света 

Тенденция за увеличаване на участниците 

Всеотдайност – 24/7 работа в денонощието



Повече от 17 години 
Еразъм+ в ИУ-Варна

Икономически Университет – Варна участва активно по Еразъм + 
програма, като стриктно спазва правилата, принципите и 
ръководството на програмата. За тези 17 години, ИУ-Варна е 
привлякъл множество партньори в България, с които успешно привлякъл множество партньори в България, с които успешно 
работи по редица национални и международни проекти. Пример 
за това е и Европейския корпус за солидарност, където  
доброволци от цяла Европа получават шанса да бъдат част от 
отдел „Международно сътрудничество“.  



Повече от 220 университети партньори в 
Европа и света 

Мрежата от партньори по програмата се 
увеличава непрекъснато, като факторите за това 
са активното търсене, мобилност на персонала и 
международният staff week, който ИУ-Варна 
организира ежегодно. 
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Тенденция за увеличаване на 
участниците 
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Университетът се старае да увеличава броя на участници във 
всички видове мобилности.За целта ИУ-Варна прилага иновативни практики 

и подходи за привличане и окуражаване на академичната общност за участие 
по програмата. От 2018 година университетът организира ежегоден staff 
week, в който вземат участие служители от международните отдели на 

университетите партньори. Ежегодно се провеждат информационни дни по 
програма Еразъм + и се издава Guidebook, насочен към входящите студенти.програма Еразъм + и се издава Guidebook, насочен към входящите студенти.

В него се поместват академичния календар на ИУ-Варна, дисциплините, 
които се предлагат и съответните преподаватели. На уебсайта на ИУ-Варна 

почти ежедневно се публикуват новини, свързани със управлението на 
проектите по програма Еразъм+, също така в социалните мрежи се 

публикуват видеа и снимки на участници във мобилности по програмата. 
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Входящите студенти се настаняват в общежитията на ИУ-Варна, 
където със средства от перо „организационни подкрепа“ стаите се 

преоборудват ежегодно и биват осигурени с всички необходими консумативи 
и електрически уреди. Ако местата в общежитието са запълнени, отдел „МС“ 

подпомага студентите с намирането на жилища и им съдейства при 

Настаняване 

подпомага студентите с намирането на жилища и им съдейства при 
сключването на договори за наем.    
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Визови въпроси и регистрация на 
участниците пред органите на МВР

Отдел „МС“ съдейства на всички входящи и изходящи студенти за 
издаването на визи, като за целта, отделът активно си сътрудничи с 
чуждестранните и българските дипломатически мисии. Входящите 
студенти от партниращи държави се подпомагат при регистрация в 

сектор „Миграция“ към ОД на МВР-Варна.



Къщичка за книги
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Къщичка за птички



Обновени Еразъм+  зали 
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Програмата Buddy
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Програмата Buddy е забавен начин за бързо и лесно опознаване на 
нови хора в непозната страна, където студентите научават повече за 
местната култура от първо лице. Главната идея на програмата е 
бърза културна и социална интеграция на чуждестранните студенти, 
като същевременно се забавляват. Като пристигащите студенти се 
„свързват (match) с вече студенти които са участвали програма „свързват (match) с вече студенти които са участвали програма 
Еразъм+, на базата на общи интереси и др. Друго приложение на 
програмата е входящите чуждестранните студенти да намерят 
приятел, който да им помага, да излизат заедно и т.н. А за вече 
студентите, които са били по програмата, да надграждат
чуждоезиковото си ниво и да завържат нови приятелства, buddy 
програмата се разработва съвместно ESN, България. 



Всеотдайност 
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Тъй като работата на международните отдели по-специфична -
организиране престоя на чуждестранни студенти, изпращане и 

посрещане студенти и персонал от и в Икономически Университет -
Варна в чужбина. ИУ-Варна винаги е подкрепял студентите и 

персонала при изпълнение на техните мобилности. , винаги се 
стараем да поддържаме студентите в техните мобилности и имат 
нашата пълна подкрепа по време на престоя си тук или в чужбина. 

Университета винаги е насреща при възникнали непредвидени 
ситуации. 
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Еразъм + при Икономически Университет – Варна 


