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ИСТОРИЯ
Висшето училище по сигурност и икономика е правоприемник на Колежа по икономика и администрация (КИА) в гр. Пловдив, а негови учредители са проф. д.и.н. Тончо Трендафилов и проф. д.п.н. Георги Манолов.
КИА е създаден с Решение на 39-ото Народно събрание, обнародвано в
бр. 97 на „Държавен вестник“ (4.ХI.2003 г.). През 2006 г. КИА получава и
институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и
акредитация (НАОА). През същата година Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за качество EN
ISO 9001:2000.
На 1.VII.2010 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив,
получава нова институционална акредитация от НАОА за максимален,
6-годишен, период от време. През същата година Moody International
присъжда нов Сертификат за качество – EN ISO 9001:2008. За периода
2003 – 2015 г. в двете професионални направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, на КИА са завършили над 6000 студенти, с
което Колежът успешно изпълнява мисията си за подготовка на висококачествени кадри за нуждите на държавните и частните организации.
Благодарение на високите резултати в учебния процес, постигнати в
КИА, и на положителната оценка на НАОА с Решение на 43-тото Народно
събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“
от 26.V.2015 г., Колежът се преобразува в специализирано четиригодишно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ), което има право да
обучава студенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Висшето училище по сигурност и икономика е желан и предпочитан
партньор и има договори с повече от 40 чуждестранни и български университета. ВУСИ сключи споразумения за сътрудничество с редица авторитетни международни и български организации, с държавни институции
и водещи частни компании, пълноправен член е на браншови структури
и т.н. Интересът към ВУСИ от страна на международни университети
и организации непрестанно расте и вузът не спира да разширява партньорската си мрежа, като изгражда трайни взаимоотношения в полза на
студентите.

Юбилейна международна научна конференция „Сигурност и икономика в
несигурния свят – дилеми и предизвикателства”

Връчване на почетен знак от научна конференция в Скопие
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ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ
Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт
„Еразъм+“ се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно
взаимодействие между всички сектори в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности
в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия
сектор. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между
образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален
акцент върху борбата с младежката безработица. ВУСИ притежава Харта „Еразъм“ до 2027 г., която предоставя възможности за образование,
обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и
административен състав посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа,
иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.
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COVID-19
Пандемията от COVID-19 изведе на преден план значението на цифровото образование за цифрова трансформация, от която Европа се нуждае. В него особено категорично се прояви нарасналата необходимост
от използване на потенциала на цифровите технологии за преподаване
и обучение и от развиване на цифрови умения за всички. В съответствие
със стратегическите приоритети на плана за действие в областта на
цифровото образование (2021 — 2027 г.) програмата има за цел да подкрепя това начинание за ангажиране на учащите се, преподавателите,
младежките работници, младежите и организациите по пътя към цифрова трансформация.
По време на пандемията образователният процес във ВУСИ се осъществява посредством платформата Teams на Microsoft 365, която
предоставя редица възможности на студентите и преподавателите,
бърза комуникация между двете страни и допълнителни приложения в
рамките на платформата, които могат да бъдат използвани с образователни цели.
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СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
Студентската мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“
включва изпращане на студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми от ВУСИ за обучение за период от 2 до 12 месеца (или един
академичен срок или триместър) в чуждестранни университети, с които ВУСИ има сключени Еразъм споразумения, и приемане за обучение във
ВУСИ на чуждестранни студенти и докторанти. Мобилността може да
включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде
организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА
Студентската мобилност с цел практика предвижда участието на
студенти от ВУСИ в стажове зад граница за период от 2 до 12 месеца в
европейски търговски предприятия, научноизследователски институти,
лаборатории, организации или на други подходящи работни места. Стажовете в чужбина се подпомагат по време на следването във всеки цикъл
на обучение, както и за наскоро завършилите висшисти. Това включва и
преподаване в рамките на асистентски стажове за стажанти учители и
изследователски асистентски стажове за студенти и докторанти във
всяка подходяща структура за научни изследвания.
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МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Мобилността на служителите с цел преподаване и с цел обучение
включва участието на преподавателите и административния състав на
ВУСИ в учебния и работния процес на университети – участници и партньори на ВУСИ по програма „Еразъм+“.

СМЕСЕНА МОБИЛНОСТ
Всеки период на обучение или стаж в чужбина с всякаква продължителност, включително докторска мобилност, може да бъде осъществен под
формата на смесена мобилност. Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, който улеснява обмена
и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Например
виртуалният компонент може да обедини онлайн учащи се от различни
държави.
Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да
продължи между 5 и 30 дни и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн
ученето чрез сътрудничество. Смесената мобилност с цел обучение
трябва да носи минимум 3 ECTS кредита.
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ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Висшето училище по сигурност и икономика има за цел да продължи
проектното си сътрудничество с надеждни партньорски университети от ЕС и останалата част на света. В търсенето на партньори ВУСИ
се фокусира върху институции със сходни цели и приоритети. Вузът се
стреми да подобри процеса на обучение на своите студенти, да подобри
работния живот в региона, да работи по въпроси с трансгранично и европейско значение и да изпълнява проекти, свързани с иновативни практики
на преподаване, които биха могли да укрепят „триъгълника на знанието“.

Избери своя приемен университет тук:
https://www.vusi.bg/erasmus/

В случай, че желаният от теб университет, в който искаш да прекараш Еразъм мобилността, не е в списъка, ВУСИ ще съдейства за осъществяване на контакт и сключване на Еразъм договор!
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КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Всички студенти на ВУСИ в редовна и задочна форма на обучение могат да участват в Еразъм+ студентска мобилност. За да бъдат гарантирани и спазени изискванията за езикови и професионални познания на
Европейската комисия, всеки участник подлежи на селекция във ВУСИ.
Подборът се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на интервю, на което студентите представят мотивацията си
за участие в програмата, езикови и професионални познания.
КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ТЕБ, ЗА ДА СТАНЕШ ЧАСТ ОТ
„ЕРАЗЪМ+“ ПРОГРАМАТА?



Да следваш стъпките за кандидатстване на сайта на ВУСИ
(https://www.vusi.bg/en/erasmus-2/)

 Да си български гражданин, гражданин на държава, участваща в
програма „Еразъм+“, или лице, имащо статут на бежанец, лице без гражданство или постоянно пребиваващ чужденец.
 Ако си чуждестранен студент и си одобрен за участие, можеш
да осъществиш мобилност в родната си държава само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници.
Да имаш успешно завършена първа година на обучение и да си записан за годината, през която се осъществява мобилността.



Да имаш минимален среден успех от следването си до момента
Мн. добър (4.50).



Да владееш езика на приемащата държава или езика, на който ще
се води Еразъм обучението (много добро ниво В1/В2).



Необходимо е да има предварителна договореност между ВУСИ и
европейските партньори за студентска мобилност.



КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН СЕГА!

https://www.vusi.bg/erasmus/
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ЕРАЗЪМ+ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
(ERASMUS GRANT)
Право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти
(бакалаври, магистри и докторанти) на ВУСИ в редовна или задочна форма
на обучение. Еразъм грантът за студентски изходни мобилности с цел
обучение се калкулира по следния начин:

Група 1

Държави с по-високи разходи за
живот

Група 2

Държави с по-високи разходи за
живот

Група 3

Държави с по-високи разходи за
живот

ПРИЕМАЩА ДЪРЖАВА

Сума на
месец

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия,
Швеция

600 €

Австрия, Белгия, Кипър, Франция,
Германия, Гърция, Италия, Малта,
Нидерландия, Португалия, Испания

600 €

България, Хърватия, Чехия, Естония,
Унгария, Латвия, Литва, Полша,
Румъния, Сърбия, Словакия, Словения,
Северна Македония, Турция

540 €

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ (ECTS)
ECTS кредитите са цифрово изражение на определен брой часове на
студентската заетост, необходим за усвояване на определени знания и
умения в процеса на обучение за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование.
Годишното натоварване се състои от 60 кредита, разпределени по 30
кредита на семестър. Всички ECTS курсове са основни курсове на участващите институции, установени за студентите на институцията.
Средният брой кредити на ВУСИ е 30 на семестър (5 курса на семестър,
всеки по 6 ECTS).
КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН СЕГА!
https://www.vusi.bg/erasmus/
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СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
15 ОКТОМВРИ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
1 МАЙ
ЕРАЗЪМ ОФИС ВУСИ

Нонна Благова
Координатор Еразъм+ и проектни дейности
тел.: +359 88 239 2745
имейл: erasmus@vusi.bg
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