
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

№ Задължителни условия за сключване на договор между СУ и практиканти 

1 Представеният договор съдържа пълните данни за студента, включително 

лична банкова сметка. Договорът е генериран от системата на 

“Студентски практики - фаза 2”. Към договорът има декларация, че не 

участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към 

момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови 

правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и 

договорите (ЗЗД). 

2 Студентът е предоставил договора си, генериран от системата на “Студентски 

практики - фаза 2” на функционалния експерт, от факултета си в определения 

срок. Договорът е подписан, по надлежния ред и качен в системата на 

“Студентски практики - фаза 2” (в сканиран вариант). 

3 Позицията, която практикантът заема в обучаващата организация отговаря на 

професионалното направление, в което се обучава. 

4 В системата на “Студентски практики - фаза 2” е наличен сключен договор с 

работодател 

6 В системата на “Студентски практики - фаза 2” е наличен сключен договор с 

ментора. 

7 В системата на “Студентски практики - фаза 2” е наличен сключен договор с 

академичния наставник. 

8 Избраният академичен наставник е потвърдил студента. 



9 Менторът е потвърдил студента, който ще ръководи. 

10 В системата на “Студентски практики - фаза 2” е налична изготвената от 

ментора и потвърдена от наставника програма за провеждане на практическото 

обучение. 

11 В системата на “Студентски практики - фаза 2” е наличен графикът в 

системата, потвърден от ментор и съответстващ на задачите, описани в 

програмата. 

12 Графикът съответства като начална и крайна дата на периода, посочен от 

студента в системата и в разпечатания договор.  

- Графикът не може да бъде изменян, без знанието и потвърждаването на 

академичния наставник и функционалния експерт. 

13 Графикът е изготвен съгласно изискванията в договора за провеждане на 

практическото обучение и не съдържа повече от 8 астрономически часа на ден 

и/или повече от 40 астрономически часа за 7 последователни дни. 

12 Професионалното направление, по което се обучава студентът, е пряко 

свързано с дейността, която ще извършва по време на практическото си 

обучение. Изготвената програма, по която се води практиката, отговаря на 

изучаваната специалност. 

13 Студентът има активни студентски права – до първа държавна изпитна сесия 

по учебен план. 

14 Студентът не е използвал правото си за участие в проекта. Един студент може 

да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, един път 

в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-

квалификационните степени по съответната специалност. Студентите, които се 

обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за 

придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър“ се 



допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по 

ОП НОИР. 

15 Студентът има сключена застраховка „Злополука“. 

  

  

  

  

  

 


