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МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в 

чужбина за академичната 2008/2009 година

І. СТУДЕНТИ
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на български граждани, студенти в български държавни висши

училища, за обучение в чуждестранни висши училища на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. Изборът на кандидатите се прави след
провеждане на събеседване с всеки кандидат. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се предлагат на
приемащата страна за съгласуване. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия, съгласно действащото законодателство; освобождаване от такса за обучение; настаняване в
студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане; безплатна спешна медицинска помощ в държавни здравни заведения при внезапно
заболяване, с изключение на лечение на хронични заболявания и зъбно протезиране; достъп до библиотеки, архиви и др.; освобождаване от такси за
пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на
кандидата.

ЗА ЧАСТИЧЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 ДАНИЯ 3 4 месеца Студенти от всички специалности датски, английски, 
немски

Документ за установен контакт с висше
училище от приемащата страна с уточнен
работен език.

2 КИТАЙ * 3 1 учебна 
година

Студенти от специалностите 
"Китаистика", "Приложна лингвистика 
с китайски език"

китайски Общежитието е безплатно. След получаване
на вербална нота от китайска страна броят на
стипендиите може да бъде завишен.

3 МАКЕДОНИЯ 5 1 семестър Студенти от всички специалности без 
Медицина, Изкуства и Спорт

4 ПОЛША 10 5 месеца Студенти от специалност "Полска 
филология"

полски Стипендията се осигурява от българската
страна.

5 ПОЛША общо 30 
месеца

1 семестър Студенти от всички специалности полски Стипендията се осигурява от българската
страна.

6 СИРИЯ 6 4 месеца Студенти от специалност 
"Арабистика"

арабски Стипендията е за практически стаж по
арабски език. Тя не покрива напълно
разходите за пребиваване.
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7 СЛОВАКИЯ 6 5 месеца Студенти от всички специалности словашки
8 ЧЕХИЯ 3 5 месеца Студенти от всички специалности чешки Стипендията се осигурява от българската

страна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са български граждани.
2. Да са студенти през учебната 2007/2008 година: 

    - редовна форма на обучение в български държавни висши училища,
    - които не са в първата или в последната година на обучението и са записани за придобиване на степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно 
образование или
    - които са записани за обучение в първи курс за придобиване на степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" или "магистър",
      * За Китай могат да кандидатстват само студенти, записани във втори или трети курс за обучение в бакалавърска степен по посочените специалности,  
    - с успех от завършените семестри не по-нисък от много добър 4.50. 

3. Кандидатите не трябва да са навършили 30 години към момента на конкурса.
4. Кандидатите трябва да владеят писмено и говоримо работния език.
5. Студентите могат да кандидатстват само за една от посочените държави.
6. Кандидатите не трябва да са ползвали стипендия от Министерството на образованието и науката през последните две години за този вид обучение.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса с посочени домашен адрес, телефони (стационарен, мобилен), е-mail и информация за стипендии за 
обучение, отпуснати чрез МОН.
2. Автобиографична справка.
3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
4. Мотивация.
5. Международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование с профил, съответния чужд език. Не се
изисква за студенти по специалност „Филология” със съответния чужд език. 
6. Копие от личната карта на кандидата
7. Декларация от кандидата, че: сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; след завръщането си
ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Студенти, докторанти и специализанти” с копие до
дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОН; ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е
студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 11.12.2007 г. включително. 
За справки - стая 552 и 529 или на тел. 9217 401, 9217 529, 9217 553.
Разпределението на кандидатите по страни за събеседването ще бъде оповестено на 13.12.2007 г., а събеседването ще се проведе от 10,00 часа на 
17.12.2007 г. и 20.12.2007 г.



Page 3

ЗА ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 
за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 АРМЕНИЯ 2 пълен срок Студенти от всички специалности руски, английски, 
арменски 

Стипендията не включва подготвителния
езиков курс и не покрива напълно разходите
по пребиваването. Таксите за влизане в
страната и за пребиваване се заплащат от
кандидата. 

2 ВИЕТНАМ 3 пълен срок Студенти от всички специалности виетнамски, 
френски, руски, 
английски

Обучението включва подготвителен езиков 
курс.

3 КИТАЙ 1 пълен срок Студенти от всички специалности без 
Медицина

китайски, 
английски

Общежитието е безплатно. Броят на 
стипендиите би могъл да бъде завишен.

4 МАКЕДОНИЯ 3 пълен срок Студенти от всички специалности без 
Медицина, Изкуства и Спорт

5 МОЛДОВА 3 пълен срок Студенти от всички специалности румънски, руски, 
английски, 
френски

6 МОНГОЛИЯ 1 пълен срок Студенти от всички специалности без 
"Медицина", "Дентална медицина" и 
"Изкуства"

руски, монголски Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

7 УКРАЙНА 5 пълен срок Студенти от всички специалности украински, руски Стипендията се осигурява от българската
страна. Обучението е в университети,
подчинени на МОН на Украйна.

8 ЯПОНИЯ* 
(Азиатско-
тихоокеански 
университет)

1 пълен срок Студенти от професионални 
направления Социология, 
Политически науки, Обществени 
комуникации и информационни науки

Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

*Кандидатите за Азиатско-тихоокеанския университет (Япония) трябва да са завършили средно образование с успех не по-нисък от много добър 5.00,
да имат успех от завършения семестър не по-нисък от много добър 5.00 и да владеят отлично английски език (TOEFL - не по-малко от 500 точки).
Препоръчително е кандидатите да посетят интернет-страницата на College of Asia Pacific Studies: www.apu.ac.jp. Одобрените кандидати трябва да са
готови да заплатят такса в размер 105 000 японски йени.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Кандидатите да са български граждани.
2. Кандидатите да са студенти през учебната 2007/2008 година: 
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    - в първи курс, редовна форма на обучение в български държавни висши училища;
    - с успех от завършения семестър не по-нисък от много добър 4.50. 

3. Кандидатите не трябва да са навършили 25 години към момента на конкурса.
4. Студентите могат да кандидатстват само за една от посочените държави.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса с посочени домашен адрес, телефони (стационарен, мобилен), е-mail и информация за стипендии за 
обучение, отпуснати чрез Министерство на образованието и науката.
2. Автобиографична справка.
3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Мотивация.
6. Документ за владеене на работния език (ако има такъв документ). 
7. Копие от личната карта на кандидата.
8. Декларация от кандидата, че: сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; след завръщането си
ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Студенти, докторанти и специализанти” с копие до
дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОН; ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше
училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.
9. Валиден сертификат за издържан TOEFL с не по-малко от 500 точки (само при кандидатстване за Япония).

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 10.03.2008 г. включително. 
За справки - стая 552 и 529 на МОН или на тел. 9217 401, 9217 529, 9217 553.
Разпределението на кандидатите по страни за събеседването ще бъде обявено на 14.03.2008 г., а събеседването ще се проведе от 10,00 часа на 
19.03.2008 г., 21.03.2008 г. и 24.03.2008 г.

ЗА ПЪЛЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 
за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър" 

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 КИТАЙ 2 пълен срок Студенти от всички специалности китайски, 
английски

Общежитието е безплатно. Броят на 
стипендиите би могъл да бъде завишен.

2 МАКЕДОНИЯ 1 пълен срок Студенти от всички специалности без 
Медицина, Изкуства и Спорт

3 МОЛДОВА 2 пълен срок Студенти от всички специалности румънски, руски, 
английски, 
френски
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УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Кандидатите да са български граждани.
2. Кандидатите да са завършили степен "бакалавър" или "магистър" във висше училище на Република България с успех от дипломата не по-нисък от 
"много добър" (4.50). 
3. Кандидатите не трябва да са навършили 30 години към момента на конкурса.
4. Кандидатите трябва да са установили контакт с приемащия университет относно възможността за обучение по специалността.
5. Студентите могат да кандидатстват само за една от посочените държави.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса с посочени домашен адрес, телефони (стационарен, мобилен), е-mail и информация за стипендии за 
обучение, отпуснати чрез Министерство на образованието и науката.
2. Автобиографична справка.
3. Копие от диплома за висше образование. Заместващ я документ е допустим, ако годината на дипломиране е 2008.
4. Мотивация.
5. Документ за владеене на работния език (ако има такъв). 
6. Копие от кореспонденция с приемащия университет.
7. Копие от личната карта на кандидата.
8. Декларация от кандидата, че: сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; след завръщането си
ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Студенти, докторанти и специализанти” с копие до
дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОН; ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше
училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 15.01.2008 г. включително. 
За справки - стая 552 и 529 или на тел. 9217 401, 9217 529, 9217 553.
Събеседването ще се проведе от 10,00 часа на 21.01.2008 г.

ЗА ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ В ЧУЖБИНА

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 ДАНИЯ 4 21 дни Студенти от специалност 
"Скандинавистика"

датски

2 МАКЕДОНИЯ 3 3 седмици Студенти от специалност "Българска 
филология", "Славянска филология" и 
"Балканистика"

3 ПОЛША 9 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология с полски език"

полски

4 СЛОВАКИЯ 5 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология"

словашки
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5 СЛОВЕНИЯ 2 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология", "Балканистика" и 
"История"

словенски

6 СЪРБИЯ 7 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология със сръбски език" и 
"Балканистика"

сръбски

7 ХЪРВАТИЯ 2 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология", "Балканистика" и 
"История"

хърватски

8 ЧЕХИЯ 8 до 1 месец Студенти от специалност "Славянска 
филология с чешки език"

чешки

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Кандидатите да са български граждани.
2. Кандидатите да са студенти през учебната 2007/2008 година: 

    - от втори, трети или четвърти курс - редовна форма на обучение в български държавни висши училища;
    - с успех от завършените семестри не по-нисък от много добър 4.50. 

3. Кандидатите не трябва да са навършили 30 години към момента на конкурса.
4. Кандидатите трябва да владеят писмено и говоримо работния език.
5. Студентите могат да кандидатстват само за една от посочените държави.
6. Да не са ползвали стипендия от Министерството на образованието и науката за летен езиков курс в същата страна.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление в свободна форма за участие в конкурса с посочени домашен адрес, телефони (стационарен, мобилен), е-mail и информация за ползвани 
стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
2. Автобиографична справка.
3. Академична справка за успеха и формата на обучение.
4. Мотивация.
5. Копие от личната карта на кандидата
6. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след
завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция “Студенти, докторанти и
специализанти” с копие до дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОН.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 15.01.2008 г. включително. 
За справки - стая 552 и 529 или на тел. 9217 401, 9217 529, 9217 553.
Разпределението на кандидатите по страни за събеседването ще бъде обявено на 18.01.2008 г., а събеседването ще се проведе от 10,00 часа на 
23.01.2008 г., 25.01.2008 г. и 28.01.2008 г.
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ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение,

специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации в
изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. Изборът на кандидатите се прави след провеждане на
индивидуално събеседване. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна
за съгласуване. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия, съгласно действащото законодателство; освобождаване от такса за обучение; настаняване
в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане; безплатна спешна медицинска помощ в държавни здравни заведения при
внезапно заболяване, с изключение на лечение на хронични заболявания и зъбно протезиране; достъп до библиотеки, архиви и др.; освобождаване от
такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за
сметка на кандидата.

1. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 19 декември 2007 г.

Срок за подаване на документи – 14 декември 2007 г. 

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 АРЖЕНТИНА 2 1 учебна
година

Преподаватели във висши училища, 
изследователи и редовни докторанти

испански Покана. Възраст - до 55 години. Условията 
по приема се уточняват допълнително по 
дипломатически път

2 ВИЕТНАМ 2 пълен срок на 
докторантура

Редовни докторанти от всички научни 
области 

виетнамски, 
френски, 
английски, руски

3 ВИЕТНАМ 1 3 по 3 месеца 
или 1 за 9 
месеца 

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

виетнамски, 
френски, 
английски, руски

4 ДАНИЯ общо 12 
месеца

от 4 до 8 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

английски, датски, 
немски

Покана. Възраст - до 50 години.

5 ЛЮКСЕМБУРГ общо 2 
месеца

над 15 дни Преподаватели във висши училища и 
изследователи

френски, немски, 
английски, 
люксембургски

Покана. Възраст - до 35 години.
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2. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 17 януари 2008 г.

Срок за подаване на документи – 4 януари 2008 г. 

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 КИТАЙ 1 1 учебна
година

Докторанти Възраст - до 40 години. Общежитието е 
безплатно.

2 МАКЕДОНИЯ общо 27 
месеца

от 2 до 9 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

3 МАКЕДОНИЯ 3 пълен срок на 
докторантура

Редовни докторанти от всички научни 
области без "Медицина", "Изкуства" и 
"Спорт"

4 МАКЕДОНИЯ 2 за летен 
езиков 
курс

1 месец Преподаватели, изследователи и 
докторанти

Възраст - до 50 години.

5 МОНГОЛИЯ 1 пълен срок на 
докторантура

Редовни докторанти от всички научни 
области без "Медицина", "Дентална 
медицина" и "Изкуства"

руски, монголски Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

6 МОНГОЛИЯ общо 12 
месеца

над 1 месец Преподаватели и изследователи за 
следдипломно обучение, обмяна на 
опит и четене на лекции

руски, монголски Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

7 ИСПАНИЯ 3 14 дни Преподаватели и изследователи за 
установяване на сътрудничество 
между висши училища и за 
изследвания от взаимен интерес

испански, 
английски

Покана. Възраст - до 55 години.

8 УКРАЙНА 1 пълен срок на 
докторантура

Редовни докторанти от всички научни 
специалности 

украински, руски Стипендията се осигурява от българската
страна. Контакт с университет от системата
на МОН на Украйна.

9 УКРАЙНА 3 до 3 месеца Преподаватели и изследователи за 
специализация и научни изследвания

Възраст - до 50 години. Стипендията се 
осигурява от българската страна. Покана от 
университет от системата на МОН на 
Украйна.
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3. Събеседване с кандидатите - от 10 часа на 31 януари 2008 г.

Срок за подаване на документи – 14 януари 2008 г. 

№ Държава Брой 
стипендии

Продължител
ност Кой може да кандидатства Работен език Допълнителни условия

1 АРМЕНИЯ общо 12 
месеца

над 1 месец Преподаватели, изследователи и 
докторанти

арменски, руски, 
английски

Стипендията не покрива напълно разходите 
по пребиваването. Таксите за влизане и за 
пребиваване в страната се заплащат от 
кандидата. Възраст - до 55 години. 

2 БЕЛГИЯ 
Фламандска 
общност

2 от 9 до 12 
месеца

Преподаватели, изследователи без 
докторска степен и докторанти

френски, 
английски, 
фламандски

Покана. Възраст - до 35 години.

3 БЕЛГИЯ 
Фламандска 
общност

общо 6 
месеца

2 по 3 месеца 
или 1 за 6 
месеца

Преподаватели, изследователи без 
докторска степен и докторанти - само 
за изследователска работа

френски, 
английски, 
фламандски

Покана. Възраст - до 55 години.

4 МОЛДОВА общо 12 
месеца

над 1 месец Преподаватели, изследователи и 
докторанти

молдовски, руски, 
английски, 
френски или по 
договаряне

Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

5 МОЛДОВА 1 пълен срок на 
докторантура

Редовни докторанти молдовски, руски, 
английски, 
френски

Стипендията не покрива разходите по 
пребиваването.

6 ПОЛША общо 10 
месеца

над 1 месец Преподаватели и изследователи английски, полски 
или друг по 
договаряне

Възраст - до 50 години. Стипендията се 
осигурява от българската страна.

7 ПОЛША общо 10 
месеца

над 1 месец Докторанти английски, полски 
или по договаряне

Възраст - до 40 години. Стипендията се 
осигурява от българската страна.

8 ПОРТУГАЛИЯ 2 14 дни Преподаватели, изследователи и учени 
за преподаване, съвместни проекти 
или участие в семинари, конференции 
или симпозиуми

португалски, 
английски

Покана. Възраст - до 55 години.

9 СЛОВАКИЯ общо 30 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

английски, 
словашки или друг 
по договаряне
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10 СЛОВЕНИЯ общо 14 
месеца

от 2 до 9 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти в областта на 
хуманитарните и естествените науки

английски, 
словенски или друг 
по договаряне

Възраст - 35 години.

11 СЪРБИЯ общо 17 
месеца

от 3 до 9 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

английски, сръбски 
или друг по 
договаряне

12 ЧЕХИЯ общо 12 
месеца

от 2 до 9 
месеца

Редовни докторанти чешки или друг по 
договаряне

Покана. Стипендията се осигурява от 
българската страна.

13 ЧЕХИЯ общо 3 
месеца

над 1 месец Преподаватели и изследователи чешки или друг по 
договаряне

Покана.

14 ЯПОНИЯ - JSPS* 3 24 месеца Преподаватели и изследователи от
граждански висши училища с
образователна и научна степен
"доктор", придобита след 2 април 2002
г.

японски, английски Официална покана от институция, подчинена 
на японското министерство на 
образованието, с уточнена работна програма 
в нея.

15 ЯПОНИЯ 
Токайски 
университет

общо 6 
месеца

Преподаватели, изследователи и 
докторанти

японски, английски Установен контакт. Възраст - до 55 години.

* Информация за институциите, подчинени на Министерството на образованието на Япония, може да бъде намерена на интернет-адрес: 
http://www.jsps.go.jp/english

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
1. Да са български граждани.
2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а докторантите, които кандидатстват за пълен срок на обучение - да са 
записани в редовна форма на обучение. 
3. Да владеят писмено и говоримо посочения работен език или езика, уточнен по договаряне с приемащата страна.
4. Да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години.

Ще бъдат класирани с предимство преподавателите и изследователите на щатна длъжност в държавните висши училища, БАН, НЦАН, 
университетските болници и националните изследователски центрове, както и редовните докторанти от държавните висши училища. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (на български език)

1. Заявление в свободна форма до дирекция "Студенти, докторанти и специализанти" за участие в конкурса с опис на приложените документи.
2. Професионална автобиографична справка с посочени домашен адрес, телефони (стационарен, мобилен), е-mail и информация за ползвани стипендии 
за обучение, отпуснати чрез Министерство на образованието и науката.
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3. Копие от личната карта на кандидата.
4. Копие от диплома за висше образование, научна степен.
5. Списък на публикациите.
6. Работна програма и мотивация.
7. Договор по член 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация,  а за докторантите - заповед за записване и 
писмено съгласие на научния ръководител.
8. Международно признат документ за ползване на съответния работен език, копие от протокол за положен конкурсен изпит/докторантски минимум по
чужд език или посочени публикации на съответния работен език. 
9. Копие от поканата от университет или институт на приемащата страна, когато това е задължително. В останалите случаи е препоръчително. Поканата
може да бъде изпратена по факс или e-mail. Тя включва имената на лицето, отправило поканата и на поканения, академичната година, за която е поканен 
10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след
завръщането си ще представи кратък отчет (до 2 страници) в МОН за дирекция “Студенти, докторанти и специализанти” и дирекция „Европейска
интеграция и международно сътрудничество” за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя. 

Документите се подготвят на български език и се подават в посочения срок в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А. 
За справки - стая 529 и 552, тел. 9217 529, 9217 401 или при експертите, отговарящи за съответните държави: стаи 531, 533, 534 и 550.
Документите на кандидатите не подлежат на връщане.
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