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Проект  BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно 

и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕЛЕВА ГРУПА „СТУДЕНТИ“ 

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0002 "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ" 
 

Настоящата покана е за включване на студенти в целева група „Студенти“ от: 

Професионални направления: 5.3, 4.6 и 5.13 

Университет: Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 

В Дейност 12. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, 

презентационни умения и дигитална креативност“  и/или в Дейност 13.  „Дейности за 

развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за 

реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на 

работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. 

за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект BG05M2OP001-

2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и 

иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", могат да участват студенти от 

ШУ “Еп. Константин Преславски”, които отговарят на следните критерии:  

o Учащи, записани в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в 

редовна или задочна форма на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“ или ОКС 

„магистър“.   

o Към момента на кандидатстване да имат завършен поне един семестър, с успешно 

положени изпити в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.  

o Към момента на кандидатстване да нямат невзети и/или неположени изпити от 

предходни години. 

o Към момента на кандидатстване да декларират с академична справка минимален общ 

успех „Среден 3.00“. 

 

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост 

(Приложения 1). 

Конкурсът за селекция ще се проведе централизирано, при спазване принципите на 

безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисията за подбор не могат да 

участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с 

което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 
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ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Заявление за включване в целева група „Студенти“ – по образец (Приложение 3);  

2.  Академична справка за общ успех. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името 

на документа и добавено името на кандидата.  

Пример:  

Zayavlenie_IvanIvanov 

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 

115, корпус 3, стая 418, 211 в срок до 30.09.2022 г. 

РЕЗУЛТАТИ 

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на интернет страницата на Шуменски 

университет „Еп. Константин Преславски“. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ШУ „Еп. Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на 

конкурса по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за 

постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова 

трансформация" на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата 

по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и 

на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното 

движение на такива данни (GDPR).  

За контакти: s.ivanov@shu.bg, r.encheva@shu.bg 
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