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DESPRE INSTITUȚIE

Academia Navală „Nikola Vaptsarov” (NVNA)

• instituție de învățământ pentru formarea personalului din 

domeniul securității și apărării naționale

• fondată la 9 ianuarie 1881

• cunoscută popular drept „școala maritimă”

• școlarizează anual peste 2000 de studenți

• cea mai veche instituție de învățământ tehnic din Bulgaria

• acreditată de Agenția Națională de Evaluare și Acreditare

Bulgaria, Varna 9002, 73 Vasil Drumev str.

Tel: +359 52 632 015, +359 52 522 222;

Fax: +359 52 303 163;



Academia Navală 

„Nikola Vaptsarov”

Facultatea de Navigație

Studii de licență

Facultatea de Inginerie 

Studii de licență și master

Departamentul de 

formare continuă și 

integrare a studenților străini
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MOMENTE CHEIE ALE MOBILITĂȚII

• Înainte de începerea semestrului am fost contactați de coordonatorul din Bulgaria pentru a face o prezentare

sumară și a transmite adresa de mail instituțională.

• Au urmat cursurile, după sistemul clasic curs-seminar-laborator.

• Cursurile s-au desfășurat pe platforma Google Classroom.

• Toate materiile au fost finalizate cu examen oral sau scris, la unele adăugându-se și proiecte sau teste parțiale pe

timpul semestrului.

- mobilitatea s-a desfășurat online -



codstudent@nvna.eu

ADRESA DE EMAIL 

INSTITUȚIONALĂ

• se distribuie fiecărui student sau profesor

• am primit-o la începutul mobilității

• principalul canal de comunicare între 

student și profesor

• orice aspect ce ține de învățământ se 

transmite pe adresa de mail



Platforma Google Classroom, pagină principală



accesarea cursului



sarcini de lucru



programul cursurilor și agenda sarcinilor



• Erasmus+ este o experiență unică pe 

parcursul studenției.

• Semestrul petrecut alături de universitatea 

din Bulgaria poate fi considerată un câștig 

personal, dar cu siguranță este un 

important aport profesional.

• Cunoașterea a cel puțin o limbă de 

circulație internațională este esențială 

pentru o mobilitate de studiu.

CONCLUZII



Pentru mai multe detalii, nu ezitați să cereți informații unuia dintre coordonatorii programului


