МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg
О Б Я В A
Министерство на образованието и науката на основание изпълнението на
международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за лектори по български език, литература и култура за академичната 2014/2015 година
в следните чуждестранни университети:

Ô Братиславски университет, Словашка република
(Univerzita Komenského v Bratislave);
Ô Юнивърсити колидж, Лондон, Обединеното Кралство
(The School of Slavic and East European Studies, University College London);
Ô Университета в Любляна, Република Словения
(Univerza v Ljubljani);
Ô Университета в Будапеща, Република Унгария
(Eötvös Loránd Tudományegyetem);
Ô Университета в Сегед, Република Унгария
(Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi)
Ô Университета в Ниш, Република Сърбия
(Универзитет у Нишу);
Ô Карловия университет в Прага, Република Чехия
(Univerzita Karlova v Praze);
Ô Университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Република Полша
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
Ô Университета „Ка‘Фоскари“ във Венеция, Република Италия
(Università Ca`Foscari, Venezia);
Ô Тракийския университет „Демокрит“ в Комотини, Гърция
(Ελληνικη ∆εµοκριτειο Πανεριστεµιο Θρακηε);
Ô Университета „Тринити колидж“ в Дъблин, Ирландия
(Trinity College University оf Dublin)
Ô Университета в Крайова, Румъния
(Universitatea дin Craiova).
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***
I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- Да са български граждани или граждани на ЕС, преподаватели във висши училища или
научни работници от системата на Българската академия на науките;
- Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
- Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта
на преподаването на български език, литература и култура;
- Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
- Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ
чужд език за страните с по-малко разпространени езици.
***
II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:
Ô Братиславски университет, Словашка република
• Да притежава опит в преподаването на български език като чужд;
• Да притежава опит в областта на преводаческата практика
• Да притежава опит с организирането и ръководенето на студентски проекти и
мероприятия с насоченост към популяризирането на българската култура;
• Владеенето на словашки (евентуално чешки) език и езиковедска
специализация са предимство;
• Да бъдат предложени три кандидатури на словашката страна.
Ô Юнивърсити колидж, Лондон, Обединеното Кралство:
• Да притежава докторска степен;
• Да притежава опит в преподаването на български език като чужд на различни
езикови нива (от начинаещи до напреднали), както и опит в преподаването на
други свързани с българистиката дисциплини: (напр.) литература, кино,
културни реалии, история, натрупан в български университет и/или от
преподавателска дейност по време на специализации в чужбина (опит в
преподаването на тези дисциплини на английски език ще се счита за голямо
преимущество);
• Богата и новаторска академична биография с проявен интерес към
публикуване на научни текстове във водещи научни издания, както и към
развитие на международен профил на изследванията си чрез публикуването
им на английски език;
• Отлично владеене на писмен и говорим английски
• Желание да участва в дейности за обмен на опит и знания, особено такива за
популяризиране на българистиката;
• Желание за последващо професионално развитие (напр. подготовка на
материали за електронно обучение; участие в проекти за изследователско
финансиране);
Ô Университета в Любляна, Република Словения:
• Да притежава професионални познания в областта на българския език,
литература и култура;
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•
•

Да притежава докторска степен по български език със специализация в
областта на българското езикознание или литературознание;
Владеенето на словенски език е предимство.

Ô За университета в Будапеща, Унгария:
• Да бъде литературовед поне с докторска степен
• Да ръководи писането на дипломни и курсови работи
Ô Университета в Сегед, Република Унгария
• Да бъде езиковед;
• Да има необходимите умения за провеждане на лекции по практически
български за начинаещи и напреднали;
• Да е на възраст под 50 години;
• Да има практически опит в организиране на проекти, насочени към
популяризирането на българската култура;
• Да бъдат предложени три кандидатури на унгарската страна.
Ô Университета в Ниш, Република Сърбия:
• Да бъде филолог с преподавателски и научни интереси в областта на
славистиката и българистиката;
• Да притежава опит в преподаването на български език като чужд;
• Да притежава умения за комуникация и работа в екип;
• С предимство се ползват кандидатите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Ô За университета в Прага, Република Чехия:
• Да има докторска степен;
• Да има опит в преподаването на български език като чужд;
• Да владее чешки език на равнище А1 или А2 по международните езикови
рамки.
Ô Университета „Ка‘Фоскари“ във Венеция, Република Италия
• Да владее български език като майчин;
• Докторска степен по българско или славянско езикознание ще се счита за
предимство
• Да притежава дългогодишен опит в преподаването на български език като
чужд
• Да владее един или два чужди езика (за предпочитане италиански и/или
английски)
• Да бъдат предложени поне две кандидатури на италианската страна.
Ô Университета „Тринити колидж“ в Дъблин, Ирландия
• Да има необходимите умения за провеждане на лекции (в групи и
индивидуално) по практически български за начинаещи и напреднали;
• Да притежава широка хуманитарна култура, която да му позволи да води
лекции и курсове по култура и история на България и региона;
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•

Да притежава необходимите умения и енергия за ръководене и/ или участие в
университетски проекти, проекти за промотиране на българистиката и
увеличаването на потенциалния брой заинтересовани лица.

Ô Тракийския университет „Демокрит“ в Комотини, Гърция
• Задължително владеене на гръцки език
• Кандидатурата на специалист-филолог, квалифициран в преподаването на
практически български като втори и/или чужд език, ще бъде разглеждана с
предимство
Ô Университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Република Полша
• Докторска степен с езиковедски профил;
• С оглед на необходимостта от участие в различни проекти и активности с
българистична насоченост и от способност за мотивация на студентите,
предимство ще имат кандидатите под 45-годишна възраст;
• Да бъдат предложени поне две кандидатури на полската страна.
Ô Университета в Крайова, Румъния
• Да бъде университетски преподавател;
• Да бъде езиковед;
• Българският език се изучава по учебен план факултативно във
филологическите специалности в университета;
• Желателно е да има познания по румънски език или да владее един романски
език (френски или италиански) или английски език.
***
Забележки:
¾ Допълнителните изисквания и критерии за някои от лекторатите са обявени по
начина, по който са предоставени от приемащите страни и университети. За
останалите лекторати допълнителни изисквания от чуждестранните университети не
са получени до датата на оповестяването на обявата.
¾ Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в
чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г.), както и
съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и
научен обмен със съответните държави.
***
III. Необходими документи за участие в конкурса:
¾ Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по
документи и чрез събеседване. В срок до 23 юни (понеделник) 2014 г. в деловодството на
Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните
документи:
1. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Заявлението може да се свали от
интернет страницата на МОН. Желателно е да се попълни на компютър);
2. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с
включен списък на научните трудове и публикации;
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3. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
4. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
5. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
6. Копие от трудова книжка;
7. Копие от лична карта;
8. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
9. Две актуални снимки, формат 3/4 см (едната се залепва върху CV-то);
10. Други документи по преценка на кандидата (описват се).
***
¾ Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен
носител (диск), заедно с екземплярите на хартия.
¾ Кандидатите подават документите си в деловодството на партерния етаж, стая № 1 в
Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А,
всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на
горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското
клеймо).
¾ Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от 2 (два) лектората.
¾ Краен срок за подаване на документите: 23 юни (понеделник) 2014 г.
¾ Подадените документи не подлежат на връщане.
¾ При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в
подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако
от завръщането им не са изминали 3 (три) години, или лектори, които са просрочвали
определения им от МОН мандат.
¾ Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на
събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на
образованието и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОН - www.mon.bg.
¾ Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението
на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
¾ Допълнителна информация може да получите на тел. 02/424 11 12.
¾ На всички кандидати желаем успех!
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