Важни за спазване условия при кандидатстване за специална стипендия:
1. При подаване на формуляр за специална стипендия на хартиен носител
студентът задължително прилага към него:






Копие от самата разработка или част от нея (задължително включваща
първа и последна страница или други страници, от където да е видна
темата и името на студента) – приложенията на CD да не са SHORT CUT, за
да се отварят за справки и проверки;
Издадено от НБУ удостоверение по образец, с което се документира
наличието и видът на конкретната разработка или документ от научната
организация, в която е направена разработката или от културната
организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност;
Декларация по образец за поемане на отговорност за верността на данните.

2. За специална стипендия се допуска кандидатстване с научни и
практически разработки или художествено-творчески дейности, които:
 са в областта на висше образование, в която се обучава
студентът;
 представляват колективни разработки и е видно, че има
съавторство и конкретен принос на всеки от участниците;
 са с доказана иновативност в съответната специалност;
 не са предмет на поръчка или услуга, за която е получено
възнаграждение;
 не са курсова работа, дипломна работа или разработка, която е
задължителна за даден учебен предмет или дисциплина;
 не са част или резултат от участие на кандидата в проект
„Студентски практики“, за което той е получил стипендия.
3.
Студент може да получи до 5 (пет) специални стипендии на
семестър, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или
практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се
обучава. При едновременно обучение по две специалности, за специална

стипендия може да се кандидатства и по двете специалности, като
общият брой получени специални стипендии по двете специалности
не
може
да
надвишава
5
(пет).
Ако студентът желае да кандидатства за повече от една специална стипендия с повече от
една
разработка/дейност,
попълва
отделен
формуляр
за
всяка

разработка/дейност. Системата позволява попълването на до 5 (пет)
формуляра
за
специална
стипендия.

