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СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА  

2021-2027 

за подбор на участници в мобилности по програма „Еразъм+“ 

 

Процедурата за селекция на участници в Мобилности/ Структурирани 

курсове/Учебни мероприятия  по програма „Еразъм+“ се осъществява на 

институционално ниво и е организирана така, че да гарантира 

безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора, както и липса 

на конфликт на интереси от страна на лицата, осъществяващи селекцията.  

Процедурата за селекция на участници в Мобилности/ Структурирани 

курсове/Учебни мероприятия по програма „Еразъм+“ се одобрява от 

председателя на НПО.  

1. Условия за участие  

Право на участие в Мобилности/ Структурирани курсове/Учебни 

мероприятия по програма „Еразъм+“ имат всички лица, навършили, които 

отговарят на следните условия:  

1.1.Лица,  членове/доброволци на Сдружението 

1.2.Придобили призната образователна степен (професионален 

бакалавър, бакалавър, магистър, доктор) или друга призната 

квалификация за висше образование, или студенти, или младежки 

работници;  

1.3.Участникът може да проведе повече от една Мобилности/ 

Структурирани курсове/Учебни мероприятия, като общата им 

продължителност е максимум 12 месеца.  

1.4.Да имат практически опит, релевантен към целите и дейностите на 

проекта. 

1.5.Да имат висока мотивация за развитие и реализация, съответстваща 

на целите и дейностите на проекта 

1.6.За провеждане на Еразъм Мобилности/ Структурирани 

курсове/Учебни мероприятия е необходимо минимално ниво В1 на 

владеене на английски език, който ще се използва по време на 

практиката в чужбина.  

 

 

2. Селекция на участниците  

Селектирането на кандидатите за участие в Мобилности/ Структурирани 

курсове/Учебни мероприятия по програма „Еразъм+“ се осъществява на 

конкурсен принцип и преминава през следните етапи:  

http://www.psychologybg.com/


 

 

Association of Young Psychologists in Bulgaria 

Varna, 5 Nikola Kozlev Street; phone : +359 889 516 422; 

psychologyvarna@gmail.com 

www.psychologybg.com 

 

2.1.Обявяване на кампания за кандидатстване Мобилности/ 

Структурирани курсове/Учебни мероприятия по програма 

„Еразъм+“  

2.2.Броят и направленията се определят въз основа на сключените 

двустранни споразумения с партниращите организации.  

2.3.Административният координатор поставя съобщения (на български 

и/ или английски език) със списък на местата, за които може да се 

кандидатства, необходимите документи и срок за кандидатстване на 

информационното табло по програма „Еразъм+“  

 

 

3.  Подаване на документи  

В обявения срок се приемат следните документи за кандидатстване: 

- Формуляр за кандидатстване/ заявление (по образец);  

- Кратка автобиографична справка.  

- Документите за участие в Мобилности/ Структурирани 

курсове/Учебни мероприятия по програма „Еразъм+“ се подават при 

административните координатори по програма „Еразъм+“  

 

4. Провеждане на интервю с кандидатите  

След приключване на приема на документи административните 

координатори по програма „Еразъм+“ организират: 

- интервюта с кандидатите на английски език,  

- интервю за определяне на мотивацията 

 Кандидатите се уведомяват за дата и място за провеждане на 

интервюто. Екипът по програма „Еразъм+“ определя членовете на 

изпитните комисии, които провеждат интервютата на кандидатите така, 

че да се гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост на 

избора, както и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, 

провеждащи интервютата. По време на интервюто се преценяват: - 

аргументирана мотивация на кандидата за участие  

- комуникативни умения  

- обществена активност, спортни постижения, обща култура, 

инициативност и др.  

 

5. Класиране на кандидатите  

Класирането на кандидатите става според бала. Балът се определя като 

сбор от резултата от двете интервюта. 
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Предимство при класирането имат тези, които не са участвали в 

Еразъм- Мобилности/ Структурирани курсове/Учебни мероприятия.  

Селекционната процедура приключва с изготвянето на списък с 

одобрените за участие в програмата участници. Класирането на 

кандидатите се обявява на информационното табло на сдружението по 

програма „Еразъм+“  в срок 10 работни дни от датата на провеждане на 

интервютата. 
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