ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА/ДОКТОРСКА
МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ
„ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на
труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри“ (ИННОТЕХ ПРО)
На основание сключен договор за съвместна работа по проект ИННОТЕХ ПРО, ТУ – София
обявява за учебната 2021/2022 година свободни места за изходяща международна мобилност в Румъния в
Technical University of Cluj – Napoca на СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ от специалности/докторски програми,
които са от следните професионални направления:


4.6 „Информатика и компютърни науки“;



5.1 „Машинно инженерство“;



5.4 „ Енергетика“;



5.13 „Общо инженерство“.
Дейностите

за

изходяща

мобилност

на

студенти

са

ключови

за

осигуряване

на

интердисциплинарност на обучението, придобиване на нови знания и умения, както и обмяна на опит.
Дейността се реализира в тясно сътрудничество с асоциирани партньори по проекта, удостоени с харта за
висше образование „Еразъм“.
Мобилността за обучение на студенти може да покрива всяка тематична област (академична
дисциплина от учебната програма или за подготовка и разработване на дипломни работи), като включва
една или комбинация от следните дейности:


Обучение и обмяна на опит;

 Разработване на дипломен проект по предварително зададена тема в съответното научното
направление .
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СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 месеца
Pазмер на месечния грант: 2758 лева
Единичен разход за пътуване: 538 лева
Мобилността за обучение на докторанти може да включва една или комбинация от следните
дейности:


Изпълнение на научноизследователки задачи;



Консултации с преподаватели в областта на научното направление при разработване на
дисертационния труд;



Обмяна на опит.
ДАННИ ЗА ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:
Web site: https://www.utcluj.ro/en/

Изисквания към студентите:


Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен „ПРОФ. БАКАЛАВЪР“,
‚БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“ от следните професионални направления: 4.6 „Информатика и
компютърни науки“; 5.1 „Машинно инженерство“; 5.4 „ Енергетика“ и 5.13 „Общо инженерство“;



Да имат успех не по-нисък от „мн. добър /4.50/“;



Задължително владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейска езикова рамка.

Изисквания към докторантите:


Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР“ от следните
професионални направления: 4.6 „Информатика и компютърни науки“; 5.1 „Машинно инженерство“;
5.4 „ Енергетика“; 5.13 „Общо инженерство“;



Задължително владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейска езикова рамка.

Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса – студенти; докторанти;
2. Мотивационнно писмо - студенти; докторанти;
3. Уверение за среден успех от следването (само за студенти);
4. Копие от заповед за зачисляване в докторантура (само за докторанти).
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За справки се обръщайте към координатора по проекта за международна мобилност:

проф. д-р Йорданка Ангелова, каб.3614; тел. 02/965 26 72; +359 889 231 389; e-mail: jsa@tusofia.bg

ас. Васил Кузмов, каб. 3608; тел.02/965 25 20; +359 893 667 417; e-mail: v.kuzmov@tu-sofia.bg
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 20.05.2022 г.
Обявяване на резултатите от класирането:
https://innotechpro.tu-sofia.bg/
Необходими документи, които следва да се подготвят преди заминаване:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Декларация от факултета за признаване на обучението - 2 екземпляра;
Формуляр за кандидатстване (Application form) - 3 екземпляра;
Договор за обучение (Learning agreement for studies) - 3 екземпляра;
Личен договор с ТУ-София - 3 екземпляра (Личният договор да е придружен с удостоверение от
банка за открита лична сметка в евро, съдържащо име, IBAN и BIC – 4 екземпляра);
Пълномощно с нотариална заверка на лице, което да представлява студента пред ТУ-София в
прериода на реализиране на мобилността - 1 екземпляр;
Декларация за лични данни - 1 екземпляр;
Примерен текст на покана;
Копие от европейска здравна карта и застраховка "Медицински разходи в чужбина" - 1 екземпляр.

www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с
пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия
живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

