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Проект  BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“–гр. 

Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"–гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. 

Климент Охридски"–гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 

Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование 

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

фондове. 

ПОКАНА 

 

за подбор на участници в Дейност 6 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ (2.2)“ по проект BG05M2OP001-

2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. 

Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални 

направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 

Администрация и управление“  
 

Уважаеми колеги, 

В Югозападен университет „Неофит Рилски“ се изпълнява проект финансиран по 

оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура 

BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. 

Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 

Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и 

управление“.  

С настоящата покана, каним преподаватели от Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

от включените в проекта професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление да вземат участие в Дейност 6 

„ПРОВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ 

ПАРТНЬОРИ (2.2)“. Чуждестранните асоциирани партньори по проекта са:  

- Университет “Спиру Харет” Букурещ, Румъния; 

- Технически университет по строително инженерство Букурещ, Румъния; 

- Академия за сухопътни войски "Николае Балческу", Сибиу, Румъния, 

 които са удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. 

Целта на дейността е да се предостави възможност на преподаватели от включените в 

проекта професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за 

земята и 3.7 Администрация и управление да осъществят краткосрочна специализация за  

преподаване в чуждестранните асоциирани партньори по проекта, като по този начин да се даде 

възможност на всички членове на академичния състав, да преподават в чужбина като част от 

професионалното си развитие, за да споделят своя експертен опит, да придобият нови 

педагогически умения, включително умения за „проблемно базирано преподаване“, да изградят 

сътрудничество с партньори в чужбина, както и да обогатят чуждоезиковите си умения. 

Преподавателската дейност в рамките на двуседмичната краткосрочна специализация ще 

включва минимум 4 часа преподаване седмично (вкл. съвместно преподаване). Минималният 

брой на учебните часове за непълна седмица ще бъде пропорционален на продължителността на 

тази седмица. 

Всички двуседмични краткосрочни специализации, планирани в рамките на дейността, ще 

бъдат удостоверени от чуждестранните асоциирани партньори с документи 

(удостоверение/сертификат) за успешно приключила двуседмична специализация, подписан от 
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приемащата страна, посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и 

крайната дата на дейността. 

Периодът на изпълнение на дейността е от март 2022 г. до ноември 2023 г., като 

краткосрочните специализации ще се осъществяват по предварително изготвен график, който ще 

бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник. Конкретният график за 

провеждане на обученията ще бъде направен след избора на участниците.   
 

Изисквания: 

1. Да са преподаватели от професионалните направления включени в проекта 5.3 

KОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, 4.4 НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА и 3.7 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

2. Да притежават необходимото ниво на владеене на английски език 
 

Заинтересованите лица за включване като участници в Дейност 6 „ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ (2.2)“ по проект 

BG05M2OP001-2.016-0005 трябва да представят следните документи: 

1. Заявление до Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за участие в 

конкурса по образец на проекта (наличен на страницата на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“); 

2. Копие от документ удостоверяващ, че кандидатът е преподавател в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ по съответното професионално направление. 
 

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 

Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или чрез 

пълномощник на адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ в стая 214. Лице за контакт: г-жа Антония Донева. 

Заявлението и приложените към него документи може да се подават и по електронен път 

на e-mail: adoneva@swu.bg. 
 

Краен срок 28.03.2022 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на краткосрочна специализация в периода април – май 2022 г. 

Краен срок 20.05.2022 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за  

осъществяване на краткосрочна специализация за периода месец юни - август 2022 г. 

Краен срок 28.07.2022 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода септември - ноември 2022 г. 

Краен срок 21.11.2022 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода декември 2022 - февруари 2023 

г. 

Краен срок 20.02.2023 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи  за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода март - май 2023 г. 

Краен срок 22.05.2023 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода юни - август 2023 г. 

Краен срок 27.07.2023 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода септември - ноември 2023 г. 
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Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: проф. д-р Петър Миланов 

- началник отдел "Научни проекти", доц. д-р инж. Габриела Атанасова –зам. декан на 

Технически факултет и ръководител на проекта, доц. д-р Радослав Мавревски - координатор по 

проекта. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване в детайли с изискванията, 

мястото и времето на провеждане на специализацията в асоциираните партньори. 

Срок 29.03.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация в периода април - май 2022 г. 

Срок 23.05.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация за периода юни - август 2022 г. 

Срок 29.07.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация за периода септември - ноември 2022 г. 

Срок 24.11.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация за периода декември 2022 г. - февруари 2023 г. 

Срок 21.02.2023 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати  за 

осъществяване на краткосрочна специализация за периода март - май 2023 г. 

Срок 23.05.2023 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация за периода юни - август 2023 г. 

Срок 28.07.2023 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на краткосрочна специализация за периода септември - ноември 2023 г. 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.03.2022 г.,  гр. Благоевград 
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