ERASMUS POLICY STATEMENT
Югозападният университет се стреми да постигне съвършенство в областта на
преподаването и научноизследователската дейност и да осигурява добър образователен
и изследователски опит. За да продължи интернационализирането на своите програми,
университетът възнамерява да продължи да разширява географския обхват на Еразъм
обмена. ЮЗУ ще продължи да сътрудничи с дългосрочните си партньори и да укрепва
връзките си с водещи институции в Европа и извън нея. Заедно с това университетът ще
се фокусира върху стратегическото развитие на двустранни споразумения с нови
институции, с които досега не е партнирал. Университетът се ангажира с увеличаване на
броя мобилности на студенти и персонал. ЮЗУ ще гарантира най-високо качество при
организирането на мобилността на студентите и ще осигури равнопоставеност и еднакво
академично обслужване за всички студенти. Студентите ще бъдат избирани за участие в
програмата въз основа на потенциала им да се възползват от предоставения опит и без
оглед на пол, раса, религия, произход или социален статут. Университетът се ангажира
и с изготвяне на процедури за пълноценно интегриране на студентите с увреждания в
студентския живот. Възможността за участие в преподавателски обмен е от значение за
личностното развитие на състава на Югозападния университет. Университетът
приветства визити на преподаватели от други университети, както и приносът им за
развитието на учебните програми и учебните планове в ЮЗУ.
Една от целите, посочени в Стратегията за развитие на ЮЗУ, е международната
разпознаваемост на образователния и научния продукт. В съответствие с тази цел,
Университетът възнамерява да съсредоточи дейностите по програма Еразъм върху
мобилност на персонала и студентите (в първи, втори и трети цикъл). Учебните програми
в ЮЗУ ще бъдат утвърдени чрез изграждане на по-добри връзки с партниращи
университети. Това ще бъде от полза за студентите и преподавателите и ще насърчи
промени в структурирането на курсовете и в методите на преподаване.
Друга стратегическа цел на ЮЗУ е участие в международни тематични мрежи и
консорциуми. Университетът е изцяло ангажиран с Болонския процес и с разработването
на интегрирани учебни програми и провеждането на научни изследвания с партньорски
институции в цяла Европа. Приоритетно за университета е и подобряване качеството на
обучение на магистри и докторанти, което да бъде постигнато чрез разработването на
съвместни международни програми.
Югозападният университет акцентира върху международно сътрудничество, което да
допринася за развитието на научните изследвания, образованието и икономика, основана
на знанието. Университетът ще продължи процеса на интернационализация на
сътрудничеството в областта на научните изследвания и образованието. ЮЗУ ще
предприеме важни мерки за постигане на ръст при участието в проекти в количествено
и качествено отношение. ЮЗУ смята, че това е стъпка към подобряване нивото на
конкурентоспособност на студенти и преподаватели и затова ще подпомага и насърчава
по-широко участие в международни проекти. Така участниците ще имат възможност да
се запознаят с нови методи, стратегии и решения, както и да споделят опит и добри
практики. Университетът ще поощрява и подкрепя участието в международни проекти и
ще подпомага участниците в изпълнението на проектите.

Предоставяйки на студентите възможност да участват в програмата, ЮЗУ допринася за
повишаване на привлекателността на висшето образование и за мобилизацията на
студентите за успешно дипломиране и заемане на лидерски позиции. Това е ключов
фактор за повишаване на броя на завършилите висше образование и за задоволяване
нуждите на Европа от дипломирани изследователи. ЮЗУ е модерна институция за висше
образование, фокусирана върху международното сътрудничество, което допринася за
развитието на научните изследвания, образованието и основана на знанието икономика.
Университетът се стреми да даде на студентите знания и практически умения, които ще
им позволят да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар на труда и да успеят в
реализацията си на позиции, изискващи висококвалифицирана работна сила. Ефективен
начин за постигането на това е чрез насърчаване участието на студенти в различни
Европейски и международни програми и проекти. Университетът насърчава
внедряването на мобилностите с цел обучение в учебните програми и гарантира
признаването на кредити, придобити в чужбина. В рамките на програмата, ЮЗУ се
стреми и към подобряване на учебните програми, структурно и съдържателно, в резултат
от сътрудничество с Европейски и Не-Европейски партньори. Разработването на
иновативни и гъвкави учебни среди е определено област на интерес за проектно
сътрудничество, с цел предоставяне възможност на различни групи учащи се да
продължат обучението си по един адаптивен начин. Следвайки основните цели на ЮЗУ,
посочени в стратегията за развитие, партньорството - университет-индустрия е основен
стратегически приоритет, имащ за цел ускоряването на иновациите и подпомагане
представянето на решения, които да отговорят на социалните предизвикателства, които
да стимулират икономическия растеж. Създаването на високо-технологични
мултидисциплинарни институти ще помогне за премоделирането на традиционните
академични силози, чрез създаване на стимули за нови изследователски области,
представяне на нови курсове на обучение и мултидисциплинарни специалности, като в
същото време ще допринесе и за насърчаване на иновациите. Чрез разработване на нови
учебни програми, обмен на резултатите от научните изследвания с бизнеса и
използването на уменията на нашите мобилни участници, ЮЗУ очаква дълбоки,
дългосрочни, стратегически партньорства между промишлеността и университета за
устойчив успех в областта на иновациите. Това ще стимулира фокусирането на
правителствената политика върху подпомагането на тази естествена тенденция.
Югозападният университет вярва, че и партньори като предприятия, професионални
организации, търговски камари, социални партньори и местни/регионални/национални
органи, ще подкрепят това намерение за изграждане на един работещ “Триъгълник на
знанието”.

