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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. 

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, на основание изискванията на Ръководство за изпълнение на 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г., относно изискването за извършване на подбор на лица, които не 

са били предмет на предварителна оценка, 

ОБЯВЯВА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ПОДБОР 

на преподаватели от Шуменски университет за изпълнение на дейности по 
проекта, както следва:  

Дейност № 1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни 
програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото 
управление и използване на природните ресурси.  

Дейност № 2. Разработване и внедряване на дигитално образователно 
съдържание в образователния процес. 

  за магистърска програма Екологосъобразно управление на вредителите 
по културните  растения, разработвана съвместно с Лесотехнически университет 

1. Допустими кандидати за участие в процедурата за подбор са преподаватели от 
Шуменски университет. 

2. Критерии за допустимост, на които трябва да отговорят кандидатите: 

 Да бъдат назначени на основен трудов договор в ШУ; 
 Да притежават доказан опит и компетенции за разработване на учебна документация 
и внедряване на учебно съдържание по дисциплината/ите, които заявяват. 

3. Необходими документи за участие в процедурата: 

 Заявление за участие в конкурса по образец /Приложение № 1/; 
 Автобиография /по образец на проекта - Annex_VII_CV-преподавател/. 
 
4. Подаване на документи за участие в подбора: 
Документите за участие се представят в срок до 06.01.2022 г., в стая 105, К1 на ШУ. 
 
За контакти и допълнителна информация:  
доц. д-р Росица Давидова – координатор на проекта за Шуменски университет, 
r.davidova@shu.bg 


