Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резултати
от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел
практика по програма Еразъм+ за 2022/2023 година

Уважаеми кандидати,
Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел
практика за 2022/2023 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които
преминаха успешно селекцията.
Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна
Налджиева, Програмен координатор в АПАО, тел.: 02/962 59 18, e-mail: didi@isic.bg,
адрес: гр. София, Студентски град, бл. 61Б, уеб-сайт: www.isic.bg, за уточняване на
подробностите, свързани с осъществяването на практиката и предоставянето на
допълнителни документи.
Окончателното решение за финансиране на Вашата мобилност ще бъде взето от
АПАО, като се обръщаме към Вас с молба да спазвате изискванията на колегите,
свързани с реализирането и отчитането на мобилността.
Отдел „Международно сътрудничество“ ще предостави на АПАО протоколите от
проведените конкурси и копията от Letter of Invitation.
Моля да имате предвид, че Traineeship Agreement се подписва задължително от
Факултетния Еразъм координатор, след което в отдел „Международно
сътрудничество“ ще бъде поставен печат на Програма Еразъм+ https://erasmus.unisofia.bg/site/su/contacts/faculty_coordinators/
Кандидатите, одобрени за мобилност с цел практика след завършване на висшето
образование/защита на докторантура (recent graduate), могат да осъществят
практиката след като са положили успешно държавните изпити/защитили
дипломната си работа/защитили успешно докторантурата. Преди началото на
мобилността, кандидатите трябва да представят в АПАО и в отдел „Международно
сътрудничество“ на СУ документ, удостоверяващ това обстоятелство.
ВАЖНО! Не е допустимо провеждането на практиката дистанционно, а единствено
и само с физически престой в града, отбелязан в поканата!

Отдел „Международно сътрудничество“
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ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Одобрени кандидати:
Входящ номер
№
1.

1/06.06.2022 г.

ОКС
(Бакалавър/Магистър/Докторант)
Магистър

Одобрен период на
мобилността
01.10.2022. - 01.02.2023.

Резерви: Няма
Неодобрени кандидати: Няма

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Одобрени кандидати:
Входящ номер
№
2.
3.

2/19.06.2022 г.
4/22.06.2022 г.

ОКС
(Бакалавър/Магистър/Докторант)
Бакалавър
Бакалавър

Одобрен период на
мобилността
01.09.2022. - 31.10.2022.
22.10.2022. - 22.12.2022.

Резерви: Няма
Неодобрени кандидати: Няма

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
Одобрени кандидати:
Входящ номер
№
4.

3/21.06.2022 г.

ОКС
(Бакалавър/Магистър/Докторант)
Бакалавър, Recent graduate

Одобрен период на
мобилността
01.11.2022. – 30.04.2023.

Резерви: Няма
Неодобрени кандидати: Няма

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Одобрени кандидати:
Входящ номер
№
5.

5/23.06.2022 г.

ОКС
(Бакалавър/Магистър/Докторант)
Магистър, Recent graduate

Одобрен период на
мобилността
01.09.2022. - 28.02.2023.

Резерви: Няма
Неодобрени кандидати: Няма
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