ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТИ НА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ ПО
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА І
Настоящият документ е съобразен с писмо №9104-106/22.12.2017г. на ръководителя на проект
"Студентски практики - фаза 1" относно администриране на дейностите и участниците в
проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики” - Фаза 1.

Съставена от екип на НБУ
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
За сключването на договор със студента и стартирането на една практика студентът следва
да:
o направи регистрация на кирилица с 3 имена в информационната система на проекта;
o въвежда банкова сметка на свое име в лева в информационната система;
o кандидатства по позиция с програма отговаряща на неговата професионална област;
o изготви график на обучението си – до 40 часа седмично с почивни дни, съобразени с текущия
работен график на обучаващата организация и Кодекса на труда, който се потвърждава от
ментора и академичния наставник в информационната система;
o избере академичен наставник и да се свърже с него по телефона или чрез имейл за
потвърждение на практиката му;
o Договорите се предоставят в 3 копия в офис 101, корпус 1, заедно с декларацията,
приложена на сайта на НБУ по образец;
o При представени договори до сряда, практиката може да стартира най-рано от
следващата седмицата;
o Академичният наставник, обучителната организация и менторът трябва да имат
сключени договори с НБУ, прикачени в информационната система.
– След стартиране на практиката Студентът отбелязва в профила си в информационната
система ежедневното си участие и извършените дейности в практиката съгласно
утвърдените график и програма, а менторът потвърждава участието по електронен път.
– Всяка практика започва след подписване на договор между НБУ и студента. Датите и
сроковете на договора подлежат на корекция, ако договора не е предоставен в срок или не
съответства на изискванията от писмо №9104-106/22.12.2017г. на ръководителя на проект
"Студентски практики - фаза 1" относно администриране на дейностите и
участниците в проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики” - Фаза 1.
– За приключването на практиката студентът генерира финален отчет за дейността си в
информационната система на проекта, който се потвърждава от ментора и академичния
наставник до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката;
–

За всякакви въпроси можете да се обръщате към офис 101, корпус 1 и на телефон
02/811 0 141. ОЧАКВА СЕ ВСЕКИ СТУДЕНТ ДА ПРОЯВЯВА ПРОАКТИВНО
ОТНОШЕНИЕ.
2. 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.
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3. Кой може да вземе участие по проект „Студентски практики“ фаза І като обучителна
организация в сътрудничество с НБУ?
– 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;
– Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в
други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в
информационната система на проекта;
– Юридически лица, които са избрани за провеждане на практика от студент на НБУ.
4. Студентът не се допуска до практика, ако се:
Намира в трудови правоотношения с обучаващата организация преди сключване на договора
по проекта;
– Намира в родствена или съребрена връзка със собственика и/или член на управляващо звено в
обучителната организация , и ако избрания ментор е в родствена или съребрена линия със
студента;
–

5. Колко пъти може да участва един студент в проект „Студентски практики“ на МОН?
– Всеки студент може да участва веднъж за всяка образователно-квалификационна степен.
Веднъж за бакалавър и веднъж за магистър.
– Студенти, участвали в предишния проект „Студентски практики“ – 2013-2015 могат да
вземат участие в настоящия.
6. Какво трябва да знае студентът преди да започне практика?
Всяка практика се състои от 240 часа.
Практиката не може да се осъществява дистанционно, а само и единствено в реална
работна среда, на място.
– Практиката ще бъде проверявана какво от академичния наставник, така и представители
на органи, контролиращи изпълнението на дейностите по проекта.
–
–

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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