Резултати от конкурса за преподаватели по български език и литература в
чуждестранните висши училища за академичната 2018-2019 година
Министерство на образованието и науката проведе заседание за подбор на
преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 г. в следните
университети:
1. Хумболтов университет, Берлин, Федерална република Германия
2. Делхийски университет, Делхи, Индия
3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Братислава, Република
Словакия
6. Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария
7. Страсбургски университет, Страсбург, Франция
Въз основа на проведения конкурс Комисията за подбор на преподаватели по български
език и литература одобри следните кандидати за обявените свободни места:
1. Хумболтов университет, Берлин, Федерална република Германия
Комисията класирала кандидатурата на д-р Биляна Първанова Мюлер.
На приемащия университет ще бъдат изпратени кандидатурите на:
д-р Биляна Първанова Мюлер
доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова
гл. ас. д-р Бисерка Велева-Петрусенко
Решението е съобразено с изискванията на Хумболтовия университет за изпращане на
кандидатурите на всички кандидати, явили се на интервюто.
2. Делхийски университет, Делхи, Индия
Няма постъпили кандидатури. Конкурсът ще бъде обявен отново на сайта на
Министерството на образованието и науката.

3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
Комисията класира:
доц. д-р Петя Бъркалова
гл. ас. д-р Наталия Христова
Поради липсата на класирани кандидати за Университета „Ориентале“ кандидатурата
на гл. ас. д-р Наталия Христова ще бъде предложена за мястото в Неапол.
4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
Кандидатите гл. ас. д-р Ирина Манова и гл. ас. д-р Росен Стоичков не са класирани.
Кандидатурата на гл. ас. д-р Наталия Христова да бъде изпратена за разглеждане на
Университета „Ориентале“.
5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Република Словакия
Комисията класира:
гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева
гл. ас. д-р Миглена Михайлова-Паланска
гл. ас. д-р Йорданка Трифонова
На приемащата страна ще бъдат изпратени кандидатурите на тримата класирани
кандидати, тъй като университетът желае да му бъдат изпратени кандидатурите на
минимум двама кандидати.
6. Университета „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария
Комисията класира:
дoц. д-р Венета Янкова
Кандидатурата ще бъде изпратена на приемащия университет. Доц. д-р Янкова е
единствения кандидат.
7. Страсбургския университет, Франция
Комисията класира:
доц. д-р Лидия Борисова

доц. д-р Миряна Янакиева
гл. ас. д-р Мая Падешка – резервен кандидат.
Поради равния брой точки при класирането на първите две кандидатки на приемащия
университет ще бъдат изпратени двете кандидатури.
Кандидатурите се предлагат на приемащите чуждестранни висши училища за
одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.

