Условия за кандидатстване
МУ-София ви уведомява, че от 01.04.2015 СТАРТИРА КАМПАНИЯТА за кандидатстване през летен
семестър на учебната 2014/2015г. по проект BG051PO001-4.2.06„Студентски стипендии”, съфинансиран
от Европейския социален фонд по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”. Кампанията
ще протече при следните условия :
Студентите от МУ-София, кандидатстващи за получаване на европейски стипендии за успех и специални
стипендии трябва да отговарят на следните изисквания:
► Стипендии за успех и специални стипендии могат да получат всички студенти в редовна форма на
обучение;
► Стипендии за успех могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по
учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два
семестъра, (за първокурсниците-от зимен семестър на учебната 2014/2015г.), е не по-нисък от добър
4.00,
► Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър;
► Студенти, които към момента на откриване на съответната кампания за кандидатстване за стипендии
по проекта, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит е приключила, не могат
да кандидатстват за стипендии;
І. СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ
► Размерът на месечната стипендия за успех е 120 лв.;
► Стипендиите за успех се отпускат за 5 месеца;
► Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за успех, съответстват на месеците от
учебния план на МУ-София;
► Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия за успех включително за месеца,
в който е насрочена първата сесия за държавен изпит съгласно учебния план на МУ-София, но за не
повече от 5 месеца в рамките на един семестър;
ІІ. СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
► Специални стипендии се отпускат само на студенти, доказали АКТИВНО УЧАСТИЕ в научен форум или
съавторство в публикация;
Доказателство за активно участие може да бъде копие от публикация и/или резюме от научна проява,
публикувано в сборник, (задължително включващо първа и последна страница или други страници, от
където да е видна темата и името на студента-автор или съавтор и годината на публикуване).
Доказателство за активно участие може да бъде документ от организаторите на научна проява,
показващ, че научната разработка е представена като презентация на конкретен форум или под формата
на постер. Активното участие трябва да бъде доказано чрез програмата на научната проява и копие на
постера / презентацията.
► За специална стипендия имат право да кандидатстват студентите, участващи в екипите, разработващи
проекти, финансирани от СМН на МУ-София като представят служебна бележка от ръководителя на
екипа, упоменаваща темата и сроковете на финансирания проект;

► За специална стипендия могат да кандидатстват студенти, отличени за високи постижения и
класирани на състезания на републиканско ниво;
► Когато документът е издаден от МУ-София, той не може да бъде въз основа на разработка, която
студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по
дадена учебна дисциплина;
► Доказателственият материал, аргументиращ получаването на специална стипендия ТРЯБВА ДА БЪДЕ
САМО ОТ ПРЕДХОДНИЯ ИЛИ ТЕКУЩИЯ СЕМЕСТЪР;
► Студентите могат да получат повече от една специална стипендия на семестър, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5
/ПЕТ/ . За всяко участие или разработка се подава отделен формуляр;
► Размерът на специалната стипендия е 200 лв.;
ІІІ. ОБЩО ЗА ДВАТА ВИДА СТИПЕНДИИ
► Студентите нямат право на стипендии, когато прекъснат или повтарят учебна година или семестър;
► Изключение се допуска за:
а) повтарящите по болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна
възраст. Изключението се отнася и за студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не
е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в
учебните планове и програми;
► Студенти, които към момента на откриване на съответната кампания за кандидатстване са завършили
семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит е приключила, не могат да кандидатстват за
стипендии по проекта;
ІV. КАНДИДАТСТВАНЕ
► Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за
проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за
успех и/или формуляр за специална стипендия. Техническите указания за попълването на формулярите
и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на посочената интернет
страница.
► Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на
проекта и генериране на документ (в PDF формат), който се разпечатва, подписва и се подава в
Студентска канцелария на съответния факултет или колеж;
► Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод; Формулярите
съдържат лични данни, допълнителни данни и статистически данни, съгласно Указанията за събиране и
обобщаване на информация по ОП РЧР 2007-2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
1828/2006;

