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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЗА ИЗХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2ОP001-2.016-0022 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО УСТОЙЧИВО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В 

БЪЛГАРИЯ” (NATURESEDU) 
 

Настоящата покана е за мобилност на преподаватели, обучаващи 
студенти от професионално направление 4.4. „Науки за Земята“. 
Мобилността и има за цел осъществяване на едномесечна специализация 
или обучение, преподаване и научноизследователска дейност с 
продължителност три месеца. 

 
Приемащи университети: 
 

• Университет по природни науки и науки за земята, Виена, 
Австрия: Департамент по ландшафтни, пространствени и 
инфраструктурни науки, Департамент по икономика и социални 
науки, Институт по икономика на земеделието и горите, Департамент 
за устойчиви земеделски системи, Катедра по горите и почвите, 
Департамент по науките за растенията. 

• Университет в Кордоба, Испания: Факултет по ветеринарни науки 
и висшето техническо училище по селско и горско стопанство.  

• Университет в Крайова, Румъния: Факултет по земеделие и 
градинарство, Факултет по автоматика, компютри и електроника, 
Факултет по икономика и бизнес администрация, Факултет по 
математика и природни науки, Машинен факултет  

• Технически университет в Клуж-Напока, Румъния: Факултет по 
архитектура и градоустройство, Факултет по автоматизация и 
компютърни науки, Факултет по електроника, телекомуникации и 
информационни технологии, Факултет по материали и екологично 
инженерство  

• Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина 
(Букурещ, Румъния): факултети по земеделие; градинарство; 
животновъдни науки; ветеринарна медицина; мелиорация и 
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инженеринг на околната среда; мениджмънт, икономическо 
инженерство в земеделието и развитието на селските райони.  

• Земеделски университет в Краков, Полша: Аграрен факултет, 
Лесотехнически факултет, Факултет по животновъдство, Факултет по 
екологично инженерство и геодезия, Факултет по биотехнологии и 
градинарство, Факултет по производство и енергетика, 
Университетски център по ветеринарна медицина 

• Технически университет в Зволен, Словакия: Факултет по 
технология на дървесината, който е единствен с такъв фокус в 
Словакия; Факултет по горско стопанство и Факултет по екология и 
опазване на околната среда. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 
 
Изходящите мобилности по проект BG05M2ОP001-2.016-0022 

“Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на 
природните ресурси в България” (NatuResEdu) се осъществяват в 
рамките на дейност 5 – Краткосрочни специализации в асоциирани 
партньори с продължителност един месец и дейност 9 – Изходяща 
мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на 
пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с 
продължителност 3 месеца. Кандидати за изходяща мобилност могат да 
бъдат преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 
които отговарят на следните критерии: 
• Кандидатите са на основен трудов договор в Минно-геоложки 

университет „Св. Иван Рилски“; 
• Преподават на студенти от професионално направление 4.4 „Науки за 

Земята“; 
• Могат да удостоверят нивото на владеене на чужд езика (минимум 

B2). Кандидати, които не представят документ за владеене на езика, 
преминават през писмен изпит за проверка на езиковата 
компетентност; 

• Участват в мобилност по този проект за първи път; 
• Да са налични възможностите в приемащия университет. 

 
Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на 

критерии за допустимост (приложение 2). Конкурсът за селекция ще се 
проведе централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, 
прозрачност и справедливост на избора. В комисията за подбор не могат да 
участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата 
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селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на 
интереси.  

 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
1. Заявление за участие в мобилност – по образец (приложение 6 или 

7); 
2. Копие от документ за владеене на езика, на който ще се провежда 

мобилността в приемащата организация (в случай, че кандидатът не 
разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира 
само в заявлението за кандидатстване);  

 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 
Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат 

запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата. 
Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: Минно-

геоложки университет „Св. Иван Рилски“ ул. „проф. Боян Каменов“ 1700, 
гр. София, Ректорат, ет. 2, секретар инж. Костадинка Конакчийска или на е-
mail vice_rector_edu@mgu.bg в срок до 17.02.2023 г. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на интернет 

страницата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ обработва 

предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект 
BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по 
устойчиво използване на природните ресурси в България” (NatuResEdu) на 
основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата 
по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за 
защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по 
отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на 
такива данни (GDPR). 

 
За контакти: vice_rector_edu@mgu.bg 
Координатор на проекта от МГУ „Св. Иван Рилски“ 
доц. д-р Светлана Браткова 
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