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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 12 „ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, 

ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ, 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, В Т.Ч. МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ 

ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (3.5)“ 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 студенти/докторанти, 

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 студенти и докторанти 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 дейността по изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в асоциираните 

партньори по проекта:  

- 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 по изходяща мобилност е да се предостави възможност на студентите 

и докторантите от включените в проекта професионални направления 5.3 Комуникационна и 

компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление да се обучават в 

чужбина като част от обучението си, така че те да имат досег с различни възгледи, знания, методи 

на преподаване, да развиват умения за комуникация, решаване на проблеми, между културни и 

научноизследователски умения, също така да развиват умения, ориентирани към личностно 

развитие, като например способността за адаптиране към нови ситуации.  По време на 

мобилността, студентите и докторантите ще провеждат голяма част от обучителната си дейност 

в основните факултети на асоциираните партньори. Докторантите ще могат да правят различни 

изследвания, да събират и анализират различни данни и информация, да ползват неограничения 

библиотечен потенциал на румънските университети, с което да обогатят своите дисертационни 

трудове и научни разработки. 

Всички изходящи мобилности, планирани в рамките на дейността, ще бъдат удостоверени 

от чуждестранните асоциирани партньори с документи (удостоверение/сертификат) за успешно 
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приключила мобилност, подписани от приемащата организация, посочващи името на участника, 

целта на дейността, както и началната и крайната дата на дейността. 

Студентите и/или докторантите от ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще участват в 4 месечна 

мобилност в  асоциираните партньори по проекта. Периодът на изпълнение на дейността е от 

март 2022 г. до ноември 2023 г., като мобилностите ще се осъществяват по предварително 

изготвен график, който ще бъде съобразен с индивидуалните възможности на всеки участник. 

Конкретният график за провеждане на мобилностите ще бъде направен след избора на 

участниците.  
 

Изисквания: 

1. Да са студенти в образователно квалификационна степен бакалавър или магистър, 

редовно или задочно обучение 

2. Да бъдат от студенти или докторанти от професионалните направления включени в 

проекта 5.3 KОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, 4.4 НАУКИЗА 

ЗЕМЯТА и 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Заинтересованите лица за включване като участници в Дейност 12 „ИЗХОДЯЩА 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, 

МЛАДИ УЧЕНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ, В Т.Ч. МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И 

МОБИЛНОСТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (3.5)“ 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 студент или докторант 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 изходяща мобилност в периода април - юли 2022 г. 

Краен срок 21.09.2022 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на изходяща мобилност за периода октомври 2022 г. - януари 2023 г. 

Краен срок 23.01.2023 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи за 

осъществяване на изходяща мобилност за периода февруари – май 2023 г. 

Краен срок 20.03.2023 г. (включително) до 16:00 ч. за подаване на документи  за 

осъществяване на изходяща мобилност за периода април - юли 2023 г. 

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. 
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Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване в детайли с темите и графика на 

обучението. 

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

на изходяща мобилност в периода април - юли 2022 г. 

Срок 23.09.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на изходяща мобилност за периода октомври 2022 г. - януари 2023 г. 

Срок 24.01.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на изходяща мобилност за периода февруари - май 2023 г. 

Срок 21.03.2022 г. до 16:00 ч. за обявяване на одобрените кандидати за осъществяване 

на изходяща мобилност за периода април - юли 2023 г. 

 

Дата на публикуване: 21.03.2022 г.,  гр. Благоевград 
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