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Отказ от отговорност
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Отговорността за съдържанието на тази публикация се носи единствено от
автора. Комисията не носи отговорност за по-нататъшното използване на
съдържащите се в него становища.
Авторски права

Този продукт е лицензиран от Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без
производни 4.0 с международен лиценз (CC BY-NC-ND 4.0)
Имате право да копирате и повторно да разпространявате материала на
всякакъв носител или във всякакъв формат при следните условия:
•

Признание — Вие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна
препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да
направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага,
че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на
материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да
отмени тези свободи.

•

Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за
търговски цели.

•

Без производни — ако преработвате, преобразувате или доразвивате
материала, Вие нямате право да разпространявате изменения материал.
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Предложение за процедура по подготовка на студенти/стажанти относно
провеждане на ерготерапевтични практики и стажове в друга европейска
държава
Процедурата по подготовка на студенти се осъществява от съответната
изпращаща образователна институция и включва следните фокусни точки:
1.

Информационно събитие за студенти

На това събитие заинтересованите студенти получават информация относно
възможностите за провеждане на практика/стаж в чужбина. Отговорните лица от
съответната образователна институция информират студентите за следното:
•
ползи от престоя в чужбина за професионалната кариера и личностното
развитие;
•
всички организационни стъпки преди практиката/стажа в чужбина,
включващи:
o
необходима времева рамка за подготовка за практика/стаж в чужбина;
o
възможности за търсене на подходяща практика/стаж (напр. партньор
за сътрудничество на институцията или самостоятелно търсене);
o
критерии за признаване на изпращащата образователна институция за
практика/стаж в чужбина;
o
очаквания на приемащата организация, в която ще се провежда
практиката/стажа, към студентите/стажантите;
o
кандидатстване за практика/стаж в съответната организация;
o
кандидатстване за престой в чужбина към съответната образователна
институция;
o
договорни споразумения;
o
намиране на място за настаняване;
o
езикова и междукултурна подготовка;
o
възможности за финансиране, като например програма за мобилност
Еразъм + (критериите за кандидатстване, както и всички необходими
документи трябва да бъдат детайлно проучени);
o
изготвяне на необходимата документация за престоя в чужбина и др.
В допълнение се препоръчва и включването на доклади/отчети от студенти,
които вече са провели практика/стаж в чужбина. По този начин може да се
отговори на въпроси и да се получи важна информация от първа ръка.
2.

Информационни материали за студенти

Тъй като информационното събитие първоначално предоставя общ преглед на
тема „практики и стажове в чужбина“, то трябва да бъде подкрепено с поподробна информация, изисквания и данни за контакт под формата на
ръководство или брошура. Съответната информация може да бъде намерена в
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Приложение 9.8 „Указания за студенти относно провеждане на практика/стаж в
друга европейска държава“ към приложенията в този учебен план. На този етап
препоръчваме версия за изтегляне на уебсайта на съответната образователна
институция, както и база данни, достъпна за студентите с всички необходими
документи.
3.

Връзка на ръководителите на практики/стажове с изпращащата
образователна институция

Най-общо казано, по-голямата част от образователните институции имат
отговорник/координатор „практики и стажове“. Препоръчваме тези лица за
контакт да бъдат квалифицирани за консултиране относно практики и стажове в
чужбина, за да могат компетентно да отговорят на всички въпроси на студентите
относно целия им престой в чужбина. Това е особено важно с акцент върху
зачитането на тези стажове, проверката на критериите за прием на приемащата
организация, договорната и финансовата сигурност за престоя, както и оценката
на проведените практики/стажове. Освен това, по този начин мрежата на
образователната институция се разширява целенасочено чрез използването на
контактни лица.
Следователно, координаторът на практиката/стажа проверява входящите
заявления на заинтересованите за практика или стаж в чужбина, което включва
и признаване на нови приемащи организации, които все още не са вписани в
базата данни съгласно определените критерии (виж EUPRAC – УЧЕБЕН ПЛАН,
точка 3.2 „Правно основание и рамкови условия за зачитане на практики и
стажове в други европейски страни"). Що се отнася до контактите с нови
институции, препоръчваме да използвате документа в Приложение 9.3
„Въпросник за зачитане на практика или стажа в чужбина“ в приложенията към
този учебен план. На тази основа могат да се проверят всички важни критерии,
особено с оглед на факта, че самите заинтересовани страни могат да
осъществят първоначалния контакт.
Допълнителна информация за организации в други европейски страни, които
предлагат практики и стажове в областта на ерготерапията, може да бъде
получена и от партньорите, участващи в проекта EUPRAC:
Данни за контакт с партньорите по проект EUPRAC

№

Държава

Лице за контакт

Контактни данни

1

България

Петя Минчева

Русенски университет „Ангел Кънчев“
ул. Студентска“ № 8,
ПК 7017, Русе
pmincheva@uni-ruse.bg
+359 82 821 993
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№

Държава

2

Германия Керстин Ердман

3

4

Австрия

Полша

Лице за контакт

Дорис Вайнбергер

Милош Кушняж

Контактни данни
IBKM Училищен превозвач с
нестопанска цел GmbH
IBKM gemeinnützige Schulträger GmbH
Am Bahnhof 12-13, 06577 Heldrungen
erasmus@ibkm-schulen.de
+49 (0)34673 760-0
Университет за приложни науки
Кремс, Австрия
IMC Fachhochschule Krems
Am Campus, Trakt G1
3500 Krems
doris.weinberger@fh-krems.ac.at
+43 (0)2732802202
Университет по физическо
възпитание Вроцлав, Полша
Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu,
aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Milosz.kusnierz@awf.wroc.pl
+48.71.347.3396

В допълнение към вече споменатите възможности за достъп до стажантски
позиции в други европейски държави се препоръчва и използването на следните
платформи/уебсайтове:
•
портал на програма Erasmus+ на адрес: https://erasmusintern.org/;
•
електронен сайт на ENOTHE (Европейска мрежа по ерготерапия във
висшето образование): https://enothe.eu/, където е на разположение
студентска платформа "SPOTeurope". Тя е създадена, за да промотира и
подобри взаимодействието между студенти по ерготерапия от цяла Европа.
Ако приемащата организация вече е регистрирана в базата данни на
партньорски организации, може да се приеме, че всички важни критерии вече са
проверени. За студентите/стажантите тук е особено важна организационната
информация, която им е предадена по време на консултациите с координатора
на практиката/стажа, но също така и по време на информационното събитие. Тя
трябва да включва:
•
лице за контакт с приемащата организация;
•
период от време за практика/стаж в тази организация;
•
предметни области, които могат да бъдат покрити;
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необходими професионални и езикови умения, които студентът/стажантът
трябва да притежава (виж EUPRAC – УЧЕБЕН ПЛАН, Приложение 9.9
„Профил на очакванията и предложенията на приемащи организации в
областта на ерготерапията за студенти от други европейски страни“);
•
възможности за настаняване на работното място или контакти за
настаняване;
•
общи условия като покритие на застраховка;
•
разпоредби за ваксинация в съответната държава или изисквания на
съответната приемаща организация; необходимост от представяне на
доказателство за ваксинация;
•
контакти на студенти, които вече са придобили опит в тази приемаща
организация;
•
информация за възможностите за пътуване и обществения транспорт на
място, както и направените разходи.
Задачите на координатора на практиката/стажа трябва също да включват
консултиране на студентите относно всички възможности за финансиране на
престоя в чужбина, разяснение на необходимите въпросници и документация и
подпомагане на последващите подготвителни дейности.
Координаторът на практиката/стажа се свързва с лицето, отговарящо за
приемащата организация, относно договорните условия. Като основа
препоръчваме документа „Споразумение за обучение“ (вж. Приложение 9.4 в
приложенията
или
на
адрес:
Learning
Agreement
|
Erasmus+
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/
learning-agreement_en), също и по отношение на изискванията, които трябва да
бъдат изпълнени за финансиране на стажа в чужбина чрез програма Еразъм +.
С добре обмислената процедура по подготовка, образователните институции
могат да проправят пътя за успешна/ен и най-вече признат/а практика/стаж в
чужбина за своите студенти. Освен това се установяват или разширяват важни
професионални взаимоотношения с институции/организации в други европейски
държави. Следователно процесът на подготовка винаги трябва да се осигурява
от отговорен участник, като координатора на практиката/стажа.
•
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