
История и отчет 

През академичната 2019/2020 година в Национална художествена академия са осъществявани 

дейностите по мобилност на студенти и преподаватели по два проекта на Европейската Програма 

ЕРАЗЪМ+ за мобилност в сферата висшето образование със страни членки на Европейския съюз 

(програмни страни) и трети страни извън Европейския съюз (партниращи страни). 

В началото на академичната година, НХА има сключени 97 двустранни споразумения за обмен на 

студенти и преподаватели по програма „Еразъм+”, с институции в програмни страни. Освен това, 

Академията има сключени и 14 двустранни споразумения с институции в партниращи страни. 

През академичната 2019/2020 г. с друго институции от програмни страни бяха водени преговори и 

дискусии с цел разширяване броя на сключените междуинституционални споразумения. Към 

изброените, беше добавено и Училището „Клод Никола Леду“ във Венсен, Париж. 

 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА 

През 2019/2020 г. на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии в Европа са заминали 

31 студенти от НХА, а 3-ма са реализирали студентска мобилност с цел практика. За своите обмени, 

студентите са избрали институции в Италия, Франция, Великобритания, Германия, Чехия, Испания и 

Полша. 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА 

През академичната 2019/2020 година НХА е приела 27 студенти по програма Еразъм+ от: 

Програмни страни (страни -членки на ЕС) - Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, 

Португалия, Турция, Чехия, Латвия, Полша и Унгария. Студентите са осъществили мобилност с цел 

обучение в специалностите: „Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Книга, илюстрация и печатна 

графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Сценография“, „Рекламен дизайн“, „Метал“, „Текстил-

изкуство и дизайн“, „Мода“, „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“. 

Партниращи страни (трети страни извън ЕС) – През втори семестър на 2019/2020 1 студент от 

Държавната художествена академия в Тбилиси, Грузия е приет в сп. „Живопис “ на мобилност с цел 

обучение по програма Еразъм+.  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА 

През 2019/2020 г. в чуждестранни  академии по обмен по програма „Еразъм+”  са заминали: 

Програмни страни (страни-членки на ЕС) - 4 преподаватели с цел преподаване: 

 Проф. Николай Драчев, ректор на НХА, в Любляна, Словения; 

 Проф. Митко Динев, р-л на Международен отдел, в Любляна, Словения; 

 Доц. Стефан Белишки, р-л катедра „Реставрация “ в Кьолн, Германия; 

 Проф. д-р Десислава Христова - Тошева, р-л катедра “Графика“ в Билбао, Испания. 

Осъществени са и 2 мобилности на персонал с цел обучение: 



 Доц. Даниела Янков, зам. ректор по административната и стопанска дейност, в Любляна, 

Словения 

 Доц. Мирослав Богданов, декан на ФПИ, в  Любляна, Словения. 

Партниращи страни (трети страни извън ЕС) –преподавателска мобилност с цел преподаване: 

 4 преподавателски мобилности бяха планирани за втори семестър на 2019/2020. Те 

трябваше да се реализират в партньорските институции в Мексико, Казахстан и Грузия. За 

някои от тях бяха изплатени суми, закупени билети и подписани договори за отпускане на 

финансова подкрепа със съответните преподаватели, но заради сложната глобална ситуация 

в началото на 2020 година, породена от пандемията от COVID19, мобилностите не бяха 

реализирани. 

  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА 

През 2019/2020 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от: 

Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 3 преподаватели: 

 Проф. Мирослав Брош в катедра „ Текстил-изкуство и дизайн“ от Банска Бистрица, Словакия; 

 Проф. Джузепе Чипола в катедра „Живопис“ от Реджо ди Калабрия, Италия; 

 Проф. Паулина Джиансиракуза в катедра „Живопис“ от Реджо ди Калабрия, Италия. 

Поради сложната обстановка и въведените рестрикции през 2020 г., няколко планирани 

преподавателски мобилности на професори от Академията във Вроцлав, Полша, Университета в 

Чанаккале, Турция и други бяха отложени и в последствие не бяха реализирани. 

Освен посочените преподавателски мобилности, 2 мобилности на персонал с цел обучение бяха 

реализирани в НХА, съответно на: 

 Проф. Лолита Грабаускиене от Колежа в Каунас в Литва; 

 Проф. Сигуте Броницкене от Колежа в Каунас в Литва. 

  

Партниращи страни (трети страни извън ЕС):  – 1 преподавател: 

 Проф. Тамар Малазония в катедра „Рисуване“, от Държавната художествена академия в 

Тбилиси, Грузия 

 

Всички останали отпуснати бройки и планирани входящи мобилности на персонал с цел 

преподаване от партньорски институции в страни извън Европа бяха отложени и впоследствие не 

бяха реализирани, заради пандемията от COVID19 през 2020 година. 


