
Мобилността по програма
“Леонардо да Винчи” и
качеството на висшето

образование



Програма “Леонардо да Винчи”

• Осъществява политиката на Европейския съюз в областта
на професионалното образование чрез принос към
насърчаване на Европа на познанието;

• Подкрепя на политиките на страните-участнички и в
частност българската политика за учене през целия живот
като насърчава заетостта и социалната интеграция чрез
инвестиране в знания и компетенции;



Цели на програмата
Цел 1. - Да подобри уменията и компетенциите на хората, и по-

специално на младите хора ( чрез обвързано с работата професионално обучение и
чиракуване с оглед улесняване на професионалната интеграция и реинтеграция).

Цел 2. - Да подобри качеството и достъпа до непрекъснатото
професионално обучение и придобиване на умения и компетенции
през целия живот с оглед повишаване и развитие на адаптивността

Цел 3. - Да насърчи и подсили връзката на професионалното обучение
към иновационния процес с оглед насърчаване на
конкурентноспособността и предприемачеството в светлината на
създаване на нови възможности за заетост. 



Мобилност
• децентрализирана мярка

• основава се на организиране на дейности, непосредствено
свързани с изпращане и приемане на ползватели

• цели разширяване на европейския обхват на началното и
непрекъснатото професионално обучение;

• акцентът пада върху връзката на обучението с практиката
(подобряване на нагледните средства за преподаватели, 
развитие на езикови умения);

• минимално партньорство – 2 страни

• три вида мобилност: практики
обмен
учебни посещения



Мобилност на студенти

293 70414682006

296 53513582005

416 484189112004

401 10817982003

476 966182102002

309 65014552001

297 89013292000

Сума в евроБрой
реализирани
практики

Брой финансирани
проекти

Година



Брой практики на студенти в различни
икономически сектори

20Машиностроене
20Хранителна промишленост
29Строителство и архитектура
40Финансово посредничество
44Селско стопанство
45Пощи и далекосъобщения
62Компютърни технологии
76Образование
110Публична администрация
160Здравеопазване



Европейските програми през 2007-2013
Програма Леонардо да Винчи

Мобилни проекти
(150 000 практики на ученици и работници; 19 000 обмена) 
- по-добро качество на проектите и практиките

Партньорства – малки проекти за сътрудничество между
обучителните организации

Многостранни проекти, свързани с трансфер на иновации
(проекти, които подкрепят модернизацията на
националните системи за ПОО и практика)



Полезни адреси

• Главна дирекция “Образование и култура”:
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html

• Партньорска база данни:
http://leonardo.cec.eu.int/psd/

• Център за развитие на човешките ресурси
НА “Леонардо да Винчи”

ул. Граф Игнатиев No 15, София, 1000
тел.: 9155022, 9155023; 9155026

факс: (02) 9155049
e-mail: leonardo@hrdc.bg;

URL: http://leonardo.hrdc.bg


