НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА CEEPUS
ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕЩИ СЕ (FREEMOVERS),
СЧИТАНО ОТ АКАДЕМИЧНАТА 2012/2013 ГОДИНА
1. Кандидатите могат да бъдат излъчени от акредитирани висши училища, които
не участват в дадена мрежа на CEEPUS, т.е. те кандидатстват извън мрежата и
ползват неусвоени квоти от предходната 2011/2012 академична година. Повече
информация за мрежите с партньорите за академичната 2012/2013 година е
налична на http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx.
2. Кандидатстването се извършва онлайн на www.ceepus.info в периода юни ноември. Повече информация относно начина за регистрация и условията за
кандидатстване е налична в менюто на FAQs (Често задавани въпроси),
http://www.ceepus.info/fkh/FAQ.aspx.
3. Документи за кандидатстване: При попълването на регистрационната форма,
студентите и докторантите прикачват онлайн Писмо за препоръка/Letter of
Recommendation и Писмо за приемане/Letter of Acceptance, които са подписани и
подпечатани от изпращащата и приемащата институция. Писмото за препоръка
може да бъде подписано от преподавател по избор на студентите/докторантите.
Преподавателите

прикачват

онлайн

Letter

Freemover

Teacher,

което

задължително се подписва от ръководител катедра в приемащата институция.
4. Четири

от

страните-участнички

(Австрия,

Чехия,

Словакия,

Босна

и

Херцеговина) ще прилагат нов модел на кандидатстване за входящи
мобилности. Процесът се разделя на два етапа, като прикачването на
документите ще се извършва във втория етап.
1/

На

първи

етап,

кандидатстването

протича

само

с

попълване

на

регистрационната форма, без прикачване на документи. Националното CEEPUS
бюро на приемащата страна преценява шансовете за класиране (т.е. наличие на
достатъчно неизползвани квоти) и изпраща постъпилото заявление до нов статут
в онлайн системата на CEEPUS, който потвърждава възможността за класиране.
Софтуерът генерира автоматично електронно съобщение към кандидатите за
прикачване на необходимите писма и същевременно ги информира, че това не е
гаранция за окончателното одобрение. Ако броят на постъпилите заявления е
голям, приемащата страна може да даде предимство на кандидати, които никога

не са участвали в програмата, или приоритетно да приема кандидати за подългосрочна мобилност.
2/ На втори етап, процедурата по кандидатстването продължава с прикачването
на документите. Писмата (Letter of Recommendation, Letter of Acceptance, Letter
Freemover Teacher) следва да са с актуална дата, т.е. с дата след получаването на
автоматично електронно съобщение.

