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От академичната 2014/2015 година НХА започна изпълнение на новата програма 
„Еразъм+“. Направената промяна в правилника за администриране на програмата отразява 
новите възможности, които се предоставят на студентите за осъществяване на еднократна 
мобилност във всяка от трите образователни степени на обучение. Новата програма 
предвижда мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 
програмни и партниращи държави. Партниращите държави са страни извън Европейския 
съюз, обединени в следните региони – Западни Балкани, Държави от източното 
партньорство, Държави от Южното Средиземноморие, Руска Федерация, Азия, Централна 
Азия, Латинска Америка, Индусртиализирани държави от Северна Америка, 
Индустриализирани държави от Азия. След селекцията на проектни предложения, 
осъществена от Центъра за развитие на човешките ресурси, НХА получи финансиране за 
извършване на мобилност с четири партниращи иснституции: Дъксунг – Девически 
университет, Сеул, Южна Корея; Безалел – Aкадемия за изкуства и дизайн, Йерусалим, 
Израел; Факултет по изящни изкуства – Цетине; Университет на Черна Гора, Подгорица, 
Черна Гора; Ксианска академия за изящни изкуства, Кси Ан, Китай, също в Китай има ново 
сключено споразумение с Китайска Академия за изкуство в Ханджоу. През академичната 
година бяха подписани и седем нови споразумения за сътрудничество по програма 
„Еразъм+“ с програмните партньори: Политехнически институт във Валенсия – Факултет 
за изящни изкуства – Испания; Академия за изящни изкуства, Дрезден, Германия, 
Истанбулски университет „Айдин“ – Турция; Национална Академия за изкуства, Осло, 
Норвегия; Академия за изкуства на Банска Бистрица, Словакия; Бирмингамски институт 
за изкуство и дизайн, Бирмингам, Обединено Кралство; Академия за изящни изкуства 
Палермо, Италия. 
 
В края на академичната година НХА има 61 двустранни споразумения за обмен на 
студенти и преподаватели по секторна програма „Еразъм+“, сключени с програмни 
институции в Европа. 
Според сключено споразумение с Безалел – Академия за изкуства и дизайн, Йерусалим, 
Израел, е осъществена 1 изходяща мобилност на преподавател. 
С Китайската Академия за изкуство в Ханджоу, Китай са осъществени 2 мобилности – 
входяща и изходяща на преподаватели. 
С Университета на Черна Гора, Подгорица, в Черна Гора са осъществени 2 мобилности – 
входяща и изходяща на преподаватели. 
С Дъксунг – Девически университет, Сеул, Южна Корея е осъществена 1 входяща 
преподавателска мобилност и предстои 1 изходяща мобилност на преподавател. 
 
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА 

През 2014/2015 академична година на обмен по програма „Еразъм+” в 6 партньорски 

академии са заминали 32 студенти от НХА. 

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯША 

През 2014/2015 академична година НХА е приела 11 чужди студенти, които са 

осъществили обучение в специалностите „Живопис", „Графика", „Стенопис", „Книга и 

печатна графика", „Сценография", „Метал", „Текстил - изкуство и дизайн", „Мода", 



„Рекламен дизайн", „Дизайн на порцелан и стъкло". 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА 

През 2014/2015 академична година в партньорски академии на обмен по програма 

„Еразъм" са заминали 5 преподаватели: проф. Светозар Бенчев във Венеция, Италия; проф. 

Велислав Минеков в Неапол, Италия; проф. Олег Гочев в Равена, Италия; проф, Майа 

Богданова в Истанбул, Турция; ст. преп. Катерина Цанева в Истанбул, Турция. 

Осъществени са и 2 мобилности на персонал с цел обучение – на Огняна Вакавлиева в 

Бирмингам, Великобритания и на Свилена Челебийска – Матеева в Милано, Италия. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯША 

През 2014/2015 академична година НХА е приела 6 преподаватели: 

- Проф. Фил Томсън, сп. „Моден дизайн“, от Бирмингам, Великобритания; 

- Трийса Ни Мхолан, сп. „Текстил“, от Голуей, Ирландия; 

- Мачей Зданови, сп. „Дигитални изкуства“, от Луч, Полша; 

- Проф. Паскуале Наполитано, сп. „Дигитални изкуства“, от Неапол, Италия; 

- Йосип Бота, сп. „Рекламен дизайн“, от Загреб, Хърватия; 

- Доротеа Ковачевич,  сп. „Графика“ от Загреб, Хърватия. 

 


