
ДОПУСКАНЕ ДО СЕЛЕКЦИЯ И КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА 

ПЕРСОНАЛ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ЛИЦА НА АДМИНИСТРАТИВНА 

ПОЗИЦИЯ),  ОТ МУ – ПЛОВДИВ В ПРОЕКТ „ОМНИА“, ПРОЕКТ № 

BG05M2OP001-2.016-0007, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ СЕ ОСНОВАВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ: 

 Предимство за преподаватели и лица на административна позиция, 
които участват в разработването на съвместните програми по 
проект „ОМНИА“. 

 Мотивация, доказваща конкретен интерес във връзка с бъдещо 
професионално развитие. 

 Доказани езикови умения на кандидата. 
 

 

 

ДОПУСКАНЕ ДО СЕЛЕКЦИЯ И КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА 

ПОСТ-ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ, 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ  ОТ МУ – ПЛОВДИВ В ПРОЕКТ „ОМНИА“, 

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.016-0007, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ СЕ ОСНОВАВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

КРИТЕРИИ: 

 

 Предимство за млади учени, изследователи, пост-докторанти и учени, 
които участват в разработването на съвместните програми по 
проект „ОМНИА“. 

 Писмо - одобрение от Ръководителя на специализацията  и предложения 
за иновативна стратегия за развитие на посочена съвместна 
специалност от съществуващите в проекта (само за специализанти). 

 Мотивация, доказваща конкретен интерес във връзка с бъдещо 
професионално развитие. 

 Доказани езикови умения на кандидата. 
 

 

 

 



 

ДОПУСКАНЕ ДО СЕЛЕКЦИЯ И КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ МУ – ПЛОВДИВ В ПРОЕКТ „ОМНИА“, 

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.016-0007, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ СЕ ОСНОВАВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

КРИТЕРИИ: 

 

 Право да кандидатстват за селекция за студентска мобилност имат 
всички студенти и докторанти – български и чуждестранни граждани, 
които се обучават в Медицински Университет – Пловдив. 

 При равни други условия предимство имат кандидатите в 
неравностойно положение, т.е. тези кандидати, които са с по-малко от 
обичайните възможности (полусираци, майки с малки деца, мигранти). 
Необходимо е да се представят документи, доказващи 
неравностойното им положение (акт за смърт, акт за раждане и други). 

 Доказани езикови умения на кандидата. 
 Среден успех от следването над 4.50 и да няма невзети изпити (само за 

студенти). 
 Писмо - одобрение от Ръководителя на докторантурата (само за док-

торанти). 
 Представяне на мотивационно писмо във връзка с предстоящата мо-

билност. 
 

 
 


