NatuResEdu
Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето
образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Обявява процедура за подбор на ЦЕЛЕВА ГРУПА, в т.ч. преподаватели и
студенти от Шуменски университет, за изпълнение дейности на проекта,
както следва:
Участие на ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Дейност № 4. Обучения на преподаватели в България
Дейност № 5. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори

Участие на СТУДЕНТИ



Дейност № 7. Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения
и дигитална креативност
Дейност № 8. Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на
труда

Критерии за избор на целевата група в проекта са представени в НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ,
в съответствие с МЕТОДИКАТА за подбор на целевата група по проект BG05M2OP0012.016-0022.
Необходимите документи за кандидатстване за участие като целева група в проекта са:
1. Заявлението за участие – за ПРЕПОДАВАТЕЛ.
2. Заявлението за участие – за СТУДЕНТ.
3. Декларация за мобилност, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за преподавател.
4. КАРТА ЗА УЧАСТИЕ в проекта.
Срок за подаване на документите за участие:
Срокът за подаването на документи за участие в проекта е постоянен, до изчерпване на
бюджетните средства. Обработката на постъпилите заявки през текущият месец ще се извършва
до 25-то число на месеца, а до 1-во число на следващият месец ще се публикуват резултати от
класирането за мобилност.
Място за подаване на документите за участие:


Документите се подават в ШУ – стая № 105, Корпус 1.

За контакти и допълнителна информация:
доц. д-р Росица Давидова – координатор на проекта за Шуменски университет, r.davidova@shu.bg
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