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ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ
НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УХТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ

ПРЕПОДАВАНЕ
Право на участие в преподавателска мобилност на секторна програма
Еразъм+ с цел преподаване имат всички преподаватели в трудовоправни
взаимоотношения с УХТ без оглед на тяхната длъжност и научна степен.

II. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕНЦИЯ







Степен на владеене на съответния чужд език.



Научна специалност на преподавателя.



Програма за преподаване.
III. ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ И СЕЛЕКЦИЯ
1. Обявяване на конкурс за набиране на кандидати
Обявяват се бройките, приемащите университети, продължителността на

мобилностите, областите на знание, размера на отпускания грант, сроковете за
подаване на документи и сроковете за обявяване на крайното класиране.


 Първи конкурс – през летния семестър на предходната академична година.
 Втори конкурс – в началото на академичната година.
1

 Трети конкурс – в началото на летния семестър на текущата
академична година.
2. Подаване на документи за участие
Всеки желаещ преподавател, който отговаря на общите изисквания за
участие в мобилност с цел преподаване, подава в “Центъра за международни
проекти и програма Еразъм+” заявление за участие в конкурса и програма за
преподаване, одобрена от УХТ и приемащата институция, в обявените срокове.
3. Класиране на преподавателите за участие в мобилност
Университетският съвет по секторна програма Еразъм+ извършва
класирането на преподавателите, подали заявление за участие.
 Селекцията на кандидатите се извършва на база на предоставената от


преподавателя програма за преподаване.
 Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи
път, или в случаите, когато мобилността е съществена част от учебната
програма на приемащата институция, води до разработването на нови
учебни материали, ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките
между факултетите на институциите партньори и за подготовка на бъдещи



проекти за сътрудничество.
 Когато в сключения двустранен договор по програмата е вписано
конкретно име на даден преподавател от УХТ, той има предимство пред




всички останали.
 Степента на владеене на съответния чужд език се удостоверява чрез
валиден документ или се определя чрез интервю.
 Когато за едно и също място кандидатстват двама или повече
преподаватели от една и съща научна специалност, задължително се




провежда интервю по съответния чужд език.
 При равни показатели предимство се дава на кандидатстващия за пръв път.
 Крайното класиране се оформя със заповед на Ректора. То може да бъде
обжалвано в срок от 5 работни дни чрез молба до Ректора.

Правилата са утвърдени с решение на АС (Протокол № 42/5.03.2019 г.) и влизат в
сила от 5.03.2019 г

