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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 ИЗХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

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 изходящи мобилности с цел обучение в: 

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13 

Приемащи  университети:  

1. Liepaja University (Латвия); 

2. Lucian Blaga University of Sibiu (Румъния); 

3. Bucharest University of Economic Studies (Румъния); 

4. University of Bucharest (Румъния); 

5. Tomas Bata University in Zlin (Чехия); 

6. Spiru Haret University of Bucharest (Румъния); 

7. Kazimierz Qielki University (Полша). 

 

Период на изходящата мобилност с цел обучение: Три месеца. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 

Изходящите мобилности с цел обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0002 

"Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и 

иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", могат да бъдат 

осъществени от студенти и докторанти 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“, ОКС 

„магистър“ или ОНС „доктор“ (за студенти и докторанти) в едно от следните 

професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки; 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника и 5.13. Общо инженерство;  

o Към момента на кандидатстване за мобилност да имат завършена поне една 

изпитна сесия в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (за 

студенти); 

o Към момента на кандидатстване да нямат повече от два неуспешно положени 

изпита (за студенти); 

http://www.eufunds.bg/


                                             

---------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

 

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. 

o Към момента на кандидатстване да декларират с академична справка минимален 

общ успех „Добър 4.00“ (за студенти);  

o Да могат да удостоверят ниво на владеене на езика, на който ще се обучават в 

приемащата организация (английски език). Кандидати, които не представят 

документ за владеене на езика, преминават през писмен изпит за проверка на 

езиковата компетентност (за студенти и докторанти);  

 

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за 

допустимост (Приложения 1 и 2). 

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на 

безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите 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. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Заявление за участие в мобилност – по образец (Приложения 4 (докторанти) и 5 

(студенти));  

2. Копие от документ за владеене на езика, на който ще се обучават в приемащата 

организация (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене 

на чуждия език се декларира само в заявлението за кандидатстване); 

3.  Академична справка за общ успех (за студенти). 

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 412 в срок до 10.02.2023 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 
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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 
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