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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 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 краткосрочни специализации (2 седмици) в 

Технически Университет по Строително Инженерство Букурещ -ТУСИБ 

 

Във връзка със стартирането на дейност 6 „Провеждане на краткосрочни 

специализации в асоциираните партньори 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 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, с настоящото съобщение 

уведомяваме преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“, че стартира процедура 

за подбор на участници в краткосрочни специализации в Технически Университет 

по Строително Инженерство Букурещ -ТУСИБ. 

В краткосрочната специализация ще бъдат включени 8 преподаватели от 

професионално направление 4.4. Науки за Земята, както и преподаватели, които водят 

или ще водят дисциплини по направлението по магистърски програми включени в 

проекта. Краткосрочната специализация ще бъде с продължителност 2 седмици, като ще 

се проведе по предварително подготвен график, който ще бъде съобразен с 

възможностите на участниците. 

Заинтересованите колеги за участие в краткосрочната специализация 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 в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 

4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление, трябва да представят: 

• Заявление по образец 

• Автобиография 

• Трудов договор със СУ „Св. Климент Охридски“ 

• Документ показващ владеене на английски език (не се изисква, ако сте бил 

докторант и се положил кандидат докторантски изпит и минимум по 

английски език – проверката ще бъде направена служебно) 

 

 

Заявления за участие в курсовете се подават в каб. № 257, Ректорат, Северно 

крило – гл. ас. д-р Надежда Жечкова или на мейл - nzhechkova@gea.uni-sofia.bg в срок 

до 10:00 часа на 09.01.2023 г. 

 

  

 

 

Проф. д-р Климент Найденов 
Координатор на 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 
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