
   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ 

Проект „Студентски практики“ фаза І 

Функционалният експерт подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по 

проекта в Нов български университет. 

Функционалните експерти са разпределени по департаменти както следва: 

 

Департамент: Функционален експерт Контакти 

Администрация и управление • д-р Виктор Аврамов  
Понеделник: 12:00 – 14:00 
Четвъртък: 13:30 – 15:30 
стая 603, II Корпус 

02/811 0 603 
victor.st.avramov@gmail.com 
 

Национална и международна 
сигурност 

Англицистика 

Политически науки • гл. ас. д-р Евелина Стайкова 
Понеделник: 10:00 – 12:00 
Вторник: 09:00 – 11:00 
Сряда: 14:00 – 16:00 
стая 602, ІІ корпус 

0885550159 
staikova@gmail.com 

История 

Археология 

Романистика и германистика 

Кино, реклама и шоубизнес • гл. ас. д-р Даниела Кадийска 
Вторник: 13:00-14:00 
Сряда: 10:30-11:30 

стая 408, І корпус 

0888011246, 
02/811 0 438 
dkadiiska@nbu.bg 

Архитектура 

Дизайн 

Изящни изкуства 

Информатика 
• гл. ас. д-р Йоана Минкова 
Понеделник: 14:00 – 16:00 
Вторник: 14:00 – 16:00 
Четвъртък: 14:00 – 16:00 
стая 610, II корпус 

02/811 0 610 
yminkova@nbu.bg 

Телекомуникации 

Икономика • гл. ас. д-р Красимир Костенаров 
Вторник: 15:00 – 18:00 
Петък: 14:30 – 17:30 
стая 604, II корпус 

02/81 10 604 
kraskostenarov@yahoo.com 

Философия и социология 

Средиземноморски и източни 
изследвания 

Когнитивна наука и психология • доц. д-р Маргарита Станкова 
Сряда: 10:00 – 12:00  
Четвъртък: 10:00 – 12:00 
Петък: 15:00 – 17:00 
Стая 08, ІІ корпус 

0888 996 114 
mstankova@nbu.bg 

Здравеопазване и социална 
работа 

Природни науки 

Право • гл. ас. д-р Деница Топчийска  
Сряда: 13:00 – 16:00 
Петък: 13:00 – 16:00 
стая 412, I Корпус 

02/81 10 452 
denitza.t@gmail.com 

Нова българистика 

Театър 

Музика 

Масови комуникации • гл. ас. д-р Стойко Петков 
Понеделник: 13:00 – 15:00 
Вторник: 11:00 – 13:00 
Четвъртък: 16:15 – 18:15 
стая 709, II Корпус 

0888564970 
spetkov@nbu.bg  

 

Изкуствознание и история на 
културата 

Антропология 

Археология 
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Функционалните експерти по департаменти ще: 
– Следят за коректното изпълнение на „Инструкция за реда и условията за изпълнение на 

дейностите по проект „студентски практики“ – фаза I“ и вътрешния ред на НБУ по 

проекта; 

– Консултират студентите при избор на академичен наставник; 

– Проверяват състоянието на регистрацията на студентите преди приемане на договора; 

– Приемат договори за сътрудничество между Нов български университет и студента.  

– Консултират и академичните наставници в процеса на изпълнение на задълженията 

им; 

 

Коя обучителна организация може да вземе участие в проект „Студентски практики“? 

– Стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища 

и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица, 

осъществяващи своята дейност на територията на област София град и Софийска 

област; 

– Юридически лица, които са избрани за провеждане на практика от студент на НБУ. 

 

Кой студент може да вземе участие в студентска практика по проект „Студентски 

практики“ на МОН? 

– Всеки студент (редовна и дистанционна форма на обучение) имащ студентски права, 

намиращ се най-малко във втората година на обучението си за придобиване на 

първа образователно-квалификационна степен (3ти семестър, бакалавър) т.е. в 

проекта не могат да участват студенти І курс на бакалавърските програми и студенти I 

курс МП „Право“ и МП „Архитектура“. 

– Семестриално завършилите, които са допуснати до държавен изпит или защита на 

дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата 

обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа. 

 

При работа със студентите и приемане на договорите им функционалният експерт: 

– Проверява профила на студента за наличието на: 

o избран академичен наставник; 

o ментор; 

o изготвена програма от ментора; 

o изготвен график от студента; 

o потвърден от ментора график, който студента е изготвил; 

o коректна дата за старт на практиката. Практиката започва най-рано през 

седмицата, следваща подписването на договора, неговото качване в системата и 

издаването на застрахователна полица (четвъртък до обяд). 

– Се интересува дали: 

o студентът е въвел банкова сметка на собствено име в лева; 

o студентът е осъществил връзка с академичния наставник, преди академичния 

наставник да е потвърдил студента и неговата програма; 

o студентът знае, че практиката му не може да се изпълнява дистанционно; 

o студентът знае, че академичния наставник ще посещава обучителната 

организация с цел проверка на практиката; 
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o студентът разбира, че практиката трябва да спомогне неговото професионално 

развитие; 

o студентът знае, че носи отговорност за нарушението на вътрешните правила по 

проекта и „Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект 

„студентски практики“ – фаза I“  

 

 

Така изглежда профил на студент, който може да започне практиката си. 

 

 

!Всички договори на ментори и обучителни организации се предоставят в Център за 

кариерно развитие и обучителни ресурси (офис 101, I)! 

!Функционалните експерти могат да приемат единствено договори на студенти! 

!Функционални експерти нямат правото да бъдат академични наставници!  

 

! Практическото обучение по проекта не замества предвидена по учебен план 

за съответната специалност и образователно - квалификационна степен 

практика и/или стаж!!! 
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