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РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО

1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ”
Проект

Наименование

Кандидат

Партньор

Бюджет

Описание на проекта

(ЕИП
грант)
1

Участие в курс

Маргрет Блажева Русева

Университет на

1950 € +

Дейности: Участие в курс по

по норвежки

студент

Тромсьо,

такса за

норвежки език и литература

език и

Софийски университет

Норвегия

обучението Период: 01-30.09.2015 г.

литература

„Св. Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“

2

Участие в

Теодора Стоянова Генова

Университет на

3190 € +

Дейности:

докторантско

докторант

Осло, Норвегия

такса за

докторантско

обучение и

Софийски университет

обучението изследователска

Участие

в

обучение

и

работа

по

изследователска „Св. Климент Охридски“
работа по
Спец. „Сравнително

дисертационна

дисертационна

компаративисти за развитието

образование“

тема

„Приносът на скандинавски-те

тема

на сравнителното образование“

„Приносът на

Период: 17.08-17.10.2015 г.

скандинавските компаративисти за

2

развитието на
сравнителното
образование“
3

Участие в курс

Боряна Станиславова

Висше народно

1470 € +

Дейности: Участие в курс по

по норвежки

Стоичкова

училище

такса за

норвежки език ниво В1

език ниво В1

Студент

„Нансенсколен“,

обучението Период: 02.08-19.08.2015 г.

Софийски университет

Лиллехамер,

„Св. Климент Охридски“

Норвегия

Спец. „Скандинавистика“
4

5

Курс по

Марио Радославов Йотов

Висше народно

1470 € +

Дейности: Участие в курс по

норвежки език

Студент

училище

такса за

норвежки език ниво В1

ниво В1

Софийски университет

„Нансенсколен“,

обучението Период: 02.08-19.08.2015 г.

„Св. Климент Охридски“

Лиллехамер,

Спец. „Скандинавистика“

Норвегия

Курс по

Агнеса Росенова Михова

Университет на

1950 € +

Дейности: Участие в курс по

норвежки език и

Студент

Тромсьо,

такса за

норвежки език и литература

литература

Софийски университет

Норвегия

обучението

Период: 01-30.09.2015 г.

„Св. Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“

3

КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ”
Проект Наименование

Кандидат

Партньор

Бюджет

Описание на проекта

(ЕИП
грант)
1.

Посещение на

Доц. д-р Милен

Исландски

1871 €

Проектът е в приоритетна

университети и

Замфиров Замфиров

център за

област – специална педагогика.

колежи в сферата на

Преподавател

изследвания

Дейности: Посещение на

специалната

Софийски университет

университети (университет на

педагогика

„Св. Климент Охридски”

Исландия, Университет на
Акурейри) и колежи(Колеж
Хамрахлло) в сферата на
специалната педагогика,
проучване на техния опит,
срещи с колеги от тези
институции, подготовка
сключването на двустранни
споразумения за
сътрудничество с двата
приемащи университета
Период: 01-08.09.2015 г.

2.

Наказателно-

Д-р Славка Димова

Университет

2328 €

Проектът е в приоритетна

4

област – права на човека, с

правната система на

Димитрова Симеонова

Норвегия и политики

Преподавател

фокус върху ромите.

по изпълнение на

Бургаски свободен

Дейности: проучване на

наказанията в

университет

наказателно-правната

на Берген

местата за лишаване

система на Норвегия и на

от свобода

политиките по изпълнение на
наказанията в местата за
лишаване от свобода. Част от
проучването е насочено към
програмите по правата на
човека в местата за лишаване
от свобода.
Период: 02-19.09.2015 г.

3.

Проучване на

Проф. дпн Сийка

Университет-

образователните

Георгиева Чавдарова-

ски колежи на

област – интеграция на

подходи в сферата на

Костова

Осло и Акершус

маргинализирани групи,

интеграцията на

Преподавател

включващо и интеркултурно

маргинализирани

Софийски университет

образование, с фокус върху

групи, включващо и

„Св. Климент Охридски”

ромите

1700 €

Проектът е в приоритетна

интеркултурно

Дейности: Проучване на

образование в

образователните подходи в

Норвегия

сферата на интеграцията на
5

маргинализирани групи,
включващо и интеркултурно
образование в Норвегия“,
участие в лятно училище „A
Nordic Model?”, организирано
от Норвежкия център за
върхови постижения
„Справедливост чрез
образование в скандинавските
страни“, работни срещи с
колеги, трансфер на опит и
добри практики.
Период: 17-23.08.2015 г.
4.

Консултиране по

Д-р Шабан Шабан

Институт за

проект на БАН

Даракчи

джендър,

област – интеграция на

„Етнически

Изследовател

равенства и

различни етнокултурни групи, с

измерения на

Българска академия на

различия към

фокус върху ромите

неравенствата в

науките – Институт за

Университета

Дейности: Консултиране по

заплащането по пол“

изследване на

на Исландия

проект на БАН „Етнически

обществата и знанието

2100 €

Проектът е в приоритетна

измерения на неравенствата в
заплащането по пол“; изнасяне
на публична лекция на тема
6

„Неравенствата по полов
признак в България: проблеми и
подходи“; библиографско
проучване, изследователска
работа, осъществяване на
професионални контакти и
сътрудничество
Период: 21.09-04.10.2015 г.
5.

Обучение по

Д-р Ваня Петкова

Норвежки

методите

Богоева

университет за

методи и техники, получаване

масспектроскопия и

Изследовател

наука и

на нови резултати и данни,

фотохимична

Българска академия на

технологии,

свързани с изследванията на

интернализация

науките – Институт по

Трондхайм

заболяванията глиобластома и

2500 €

Дейности: усвояване на нови

рак на пикочния мехур

молекулярна биология

Период: 3 седмици, октомври
2015 г.
6.

Обмен на опит в

Доц. д-р Веселин

Университет

1700 €

Дейности: обмен на опит в

областта на

Славчев Славчев

на Лихтенщайн

фасадното

Преподавател

строителство, изнасяне на

строителство

Висше строително

презентация на проекта

училище „Любен

“FLUIDGLASS – solar thermal

областта на фасадното

facades with adjustable
7

Каравелов” – София

transparency”
Период: 21-25.09.2015 г.

7.

Обмяна на опит

Д-р Димитър Николов

Норвежки

От 1700 €

Дейности: Обмяна на опит

относно методите за

Беров

институт по

до 2500 € в

относно методите за

изследване на

Изследовател

водни

зависимост изследване на структурата и

структурата и

Българска академия на

изследвания,

от

функционирането и

науките – Институт по

Осло

конкретния екологичното състояние на

екологичното

биоразнообразие и

състояние на

екосистеми изследвания

период

функционирането и
крайбрежно морски дънни
екосистеми в Черно море и по

крайбрежно морски

Атлантическото крайбрежие

дънни екосистеми в

на Норвегия. Проучване,

Черно море и по

картиране и класифициране на

Атлантическото

морски дънни хабитати.

крайбрежие на

Представяне на елементи от

Норвегия

дисерта-ционния труд на
кандидата, свързан с
иновативни методи за
водолазно изследване и
картиране на морски
миторални хабитати.
Период: ранната зима на 2016
г.
8

8.

1700 €

Дейности: Участие в осмия

Участие в осмия

Д-р Константин

Iceland Travel

международен научен

Симеонов Костов

Conference

симпозиум ProGEО с

Изследовател

симпозиум ProGEО с доклад на

доклад на тема

Българска академия на

тема „Карстовият геоложки

„Карстовият

науките – Геологически

феномен в България“

геоложки феномен в

институт

Период: 08-12.09.2015 г.

международен научен

България“
9.

10.

1700 €

Възможности за

Д-р Христофор Кирчев

Норвежки

изпитване на сортове

Кирчев

университет по

изследвания, посещения на

тритикале с различен

Преподавател

природни науки

място, обмен на опит.

произход при

Аграрен университет –

екстремални условия

Пловдив

Обмен на опит

Проф. Меглена

Университет

Живкова Апостолова

на Берген

Дейности: участие в научни

Период: 01-08.08.2015 г.

1757 €

Дейности: съвместна работа
с проф. Ейнар Ротинген;

преподавател

сравнителен анализ на

Шуменски университет

учебните програми и модули в

„Еп. Константин

изпращащата и приемащата

Преславски”

институции; запознаване с
оригиналните партитури на
Григ в Центъра за изследване
на Григ към Университета на

9

Берген; създаване на мрежа за
сътрудниче-ство между двата
университета.
Период:05-12.10.2015 г.
11.

Създаване на

Доц. д-р Цветелин

NOFIMA MAT,

функционални и

Теодосиев Десев

гр. Ас, Норвегия

2500 €

Дейности: Определяне на
екстензионния вискозитет на

здравословни храни на Преподавател

обогатени с фибри хлебни

зърнена основа

Университет по

теста и определяне влиянието

(обогатяване на

хранителни технологии –

на екстензионния вискозитет

хлебни продукти с

Пловдив

върху хлебопекарните
характеристики на крайния

диетични фибри)

продукт. Подготовка на
съвместна публикация.
Засилване на
сътрудничеството.
Период: 28.09-18.10.2015 г.
12.

Проучване на

Доц. д-р Даниела

Университет

възможностите за

Иванова Тупарова

на Агдер, гр.

област, свързана с

прилагане на

Преподавател

Кристиансанд,

интеркултурното образование.

компютърни игри в

Югозападен

Норвегия

Дейности: Проучване на

образователен

университет „Неофит

2328 €

Проектът е в приоритетна

възможностите за прилагане

софтуер в
10

интеркултурното

на компютърни игри в

Рилски” – Благоевград

образование и

образователен софтуер в

обучението по

интеркултурното образование

математика

и обучението по математика“,
участие в 9th European
Conference on Games Based
learning 2015 в Nord-Trondelag
University College, гр. Steinkjer,
Норвегия.
Период: 23.09-10.10.2015 г.

13.

Сравняване на

Д-р Светлана

Университет

прототипите и

Йорданова Неделчева

на Тромсьо

1871 €

Дейности: съпоставително
проучване на прототипите и

семантичните мрежи Преподавател

семантичните мрежи на

на глаголни префикси

Шуменски университет

глаголни префикси в българския

в българския и руския

„Еп. Константин

и руския език и разкриване на

език

Преславски”

разлики между тях, работа в
библиотеката, изготвяне на
съвместна публикация
Период: 09-17.10.2015 г.

14.

Обучение и обмен на

Томина Руменова

Норвежки

опит

Галибова

университет за

опит, изнасяне на презентация

наука и

за БАН, дискусии относно

1700 €

Дейности: обучение и обмен на

11

Административен

технологии –

възможности за бъдещо

служител

Трондхайм

сътрудничество, вкл.

Българска академия на

финализиране на проект на

науките

двустранно споразумение за
сътрудничество.
Период: 21-25./09.2015 г.

15.

Дейности: обмен на опит,

Възможности за

Д-р Надежда

Норвежки

изпитване на

Веселинова Семкова

университет по

участие в полски изследвания,

норвежки и български

Административен

природни науки

посещения на място,

сортове пшеница при

служител, участва в

– Трондхайм,

установяване на контакти с

различни почвено-

конкурс за преподавател

Норвегия

колеги, посещения на лекции и

1757 €

климатични условия, с Аграрен университет –

упражнения на Мортен

цел повишаване на

Лиллемо, проучване

Пловдив

добива и качеството

възможности за

на зърното

сътрудничество и обмен на
студенти.
Период: 01-08.08.2015 г.

16.

Изследване на злато-

Иван Богоев Иванов

Норвежки

цериеви

Изследовател

университет по

злато-цериеви катализатори,

катализатори с

Българска академия на

природни науки

получаване на данни за

Романова

науките – Институт по

– Трондхайм,

механизма на каталитично

2500 €

Дейности: изследване на

действие, обучение относно
12

спектроскопия

катализа

метода Раманова

Норвегия

спектроскопия. Съвместни
изследвания с проф. Магнус
Роннинг. Изследванията са във
връзка с получаване на
екологично чисти горива на
база водород. Полагане
основите на ново
сътрудничество с цел научни
изследвания.
Период: 21 дни през ноември
2015 г.
17.

Езиковедско

Мария Живкова

Университет

2100 €

Дейности: Събиране на

изследване на

Грозева-Минкова

на Берген

градската среда в

Преподавател

относно използването на

Норвегия и България

Нов български

немски език в градската среда

университет

в Норвегия и България,

снимков и езиков материал

провеждане на анкети,
библиографско проучване,
изследване на нагласите към
присъствието на немски
надписи и изучаване на
13

езиковата политика на
приемащата страна с цел
запазване на родния език.
Предвидено е представяне на
резултатите от проучването
пред колеги от приемащата
институция.
Период: 2 седмици, октомври
2015 г.
18.

Езиковедско

Дияна Димитрова

Университет

изследване на

Янкова

на Берген

градската среда в

Преподавател

относно използването на

Норвегия и България

Нов български

английски език в градската

университет

среда в Норвегия и България,

2100 €

Дейности: събиране на
снимков и езиков материал

провеждане на анкети,
библиографско проучване,
изследване на нагласите към
присъствието на английски
надписи и изучаване на
езиковата политика на
приемащата страна с цел
запазване на родния език.
14

Предвидено е представяне на
резултатите от проучването
пред колеги от приемащата
институция.
Период: 2 седмици, октомври
2015 г.

СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ”
Проект Наименование

Кандидат

Партньор

Бюджет

Описание на проекта

(ЕИП
грант)
1

Участие в курс

Евгения Кръстева

Алфаскулен,

1950 € +

Дейности: Участие в обучителен

по норвежки

Кръстева

Осло,

такса за

курс по норвежки език, ниво В1-В2

език

Студент

Норвегия

обучението Период: 01-30.09.2015 г.

Алфаскулен,

1950 € +

Осло,

такса за

Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“
2

Участие в курс
по норвежки

Марта Младенов

Дейности: Участие в обучителен

15

език

Студент

Норвегия

обучението курс по норвежки език, ниво В1-В2

Софийски университет „Св.

Период: 01-30.09.2015 г.

Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“
3

Участие в курс

Цвета Пламенова Бобева

Алфаскулен,

1950 € +

Дейности: Участие в обучителен

по норвежки

Студент

Осло,

такса за

курс по норвежки език, ниво В1-В2

език

Софийски университет „Св.

Норвегия

обучението Период: 01-30.09.2015 г.

Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“
4

Участие в курс

Ясна Александрова

Алфаскулен, 1950 € +

Дейности: Участие в обучителен

по норвежки

Мускова

Осло,

такса за

курс по норвежки език, ниво В1-В2

език

Студент

Норвегия

обучението

Период: 01-30.09.2015 г.

Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“
5

Участие в курс

Оливера Огнянова Костова

Алфаскулен, 1950 € +

Дейности: Участие в обучителен

по норвежки

Студент

Осло,

такса за

курс по норвежки език, ниво В1-В2

език

Софийски университет „Св.

Норвегия

обучението

Период: 01-30.09.2015 г.

Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“
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6

Участие в курс

Христина Николаева

Алфаскулен, 1950 € +

Дейности: Участие в обучителен

по норвежки

Танковска

Осло,

такса за

курс по норвежки език, ниво В1-В2

език

Студент

Норвегия

обучението

Период: 01-30.09.2015 г.

Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
Спец. „Скандинавистика“

КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ”
Проект Наименование

Кандидат

Партньор

Бюджет

Описание на проекта

(ЕИП
грант)
1.

Изследване на

Д-р Евелина Евлогиева

Референтна

2185.71

Дейности: Запознаване с

човешки папилома

Шикова-Лекова

лаборатория на

€

опита на приемащата

вирус (HPV) с цел

Изследовател

Норвегия по HPV

институция и участието й в

оценка на ефекта от

Национален център по

инфекции в

програмата за мониторинг на

прилагането на

заразни и паразитни

Университетската

HPV ваксинациите в

профилактични HPV

болести

болница към

Норвегия. Съвместни научни

Медицинския

изследвания в областта на

факултет на

HPV. Обсъждане на

Университета на

възможности за съвместно

Осло – гр.

сътрудничество.

ваксини
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Льоренског,

Период: 08-14.10.2015 г.

Норвегия
2.

Изнасяне и

Албена Димитрова

Университет на

посещаване на лекции

Стефанова

Исландия,

посещаване на лекции по

по английски език за

Преподавател

Рейкявик, Исландия

английски език за академични

академични цели и по

Университет за

цели и по английски език за

английски език за

национално и световно

специални цели. Обмен на

специални цели.

стопанство

опит и добри практики, вкл.

1700 €

Дейности: Изнасяне и

Обмен на опит и

във връзка с обучението на

добри практики.

студенти със специални
образователни потребности.
Период: 05-09.10.2015 г.

3.

Обмен на добри

Албена Димитрова

Университет на

практики в

Стефанова

Лихтенщайн

академичното
обучение и
изследователската
дейност, в частност
в преподаването на

Преподавател
Университет за
национално и световно
стопанство

1700 €

Дейности: Запознаване с
добрите практики на
Университета на
Лихтенщайн по отношение
обучението на английски език
и обучението на студенти със
специални потребности;

английски език за

посещение на учебни занятия

специални цели в

по английски език за

18

областта на

академични цели и бизнес

икономиката и в

английски; обсъждане на

работата на

проблемите в езиковото

университета със

обучение, споделяне на добри

студенти със

практики от Лихтенщайн и

специални

България; запознаване с

потребности

възможностите за обучение
на студенти със специални
потребности, вкл.
библиотечни ресурси за
целта; обсъждане на
възможности за насърчаване
на двустранното
сътрудничество.
Период: 21-25.09.2015 г.

4.

Обмен на опит в

Д-р Ирина Петкова

Университет на

областта на

Казанджиева-

Агдер, гр.

в областта на

поведенческите

Йорданова

Кристиансанд,

поведенческите финанси.

финанси и

Преподавател

Норвегия

Присъствие на лекция в

потребителското

Университет за

областта на

поведение

национално и световно

потребителското поведение.

стопанство

Обмен на опит. Обсъждане

1700 €

Дейности: Изнасяне на лекция

19

на програми по дисциплините
„Поведенчески финанси” и
„Потребителско поведение”,
както и на възможности за
съвместни проекти между
двата университета.
Период: 1 седмица през
септември 2015 г.
5.

Измерване на

Доц. д-р Валентин

импеданса на кожата Стоянов Моллов
при условия на стрес

Университет на
Осло, Норвегия

1700 €

Дейности: Обмен на опит и
провеждане на научни

Преподавател

изследвания относно

Технически университет

въздействието на различни

– София

стрес фактори върху
стойностите на импеданса на
кожата, параметризация в
честотна област и изследване
влиянието на времевия
фактор. Количествен и
качествен анализ на данните
от измерванията и
спецификация на реакцията
по отношение на
20

импеданса/адмитанса в
честотна област за
различните типове стрес
фактори.
Период: 11-18.10.2015 г.
6.

Влияние на

Д-р Мартин Пламенов

Университет на

1700 €

Дейности: Участие в

човешкото поведение

Иванов

Исландия,

дискусионна кръгла маса на

върху параметрите

Преподавател

Рейкявик, Исландия

тема „Влияние на човешкото

на средата в

Технически университет

поведение върху параметрите

затворени помещения

– София

на средата в затворени
помещения” с цел изготвяне
на анализ на поведенческите
аспекти, влияещи върху
изменението на параметрите
на микроклимата.
Запознаване със
специализиран софтуерен
пакет за предсказване, анализ
и оценка на моделите на
човешкото поведение.
Период: 1 седмица, считано
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от 19.10.2015 г.
7.

Усвояване на

Анелия Сабинова

Биофорск

молекулярни методи

Куцева

(Норвежки

диагностицирането на

за диагностициране

Изследовател

институт за

гъбични патогени по

на причинителите на

Институт по земеделие

аграрни

растенията. Усвояване на

гниене по овощни

– Кюстендил

изследвания и

иновативни методи в тази

изследвания на

област. Провеждане на

околната среда), гр.

научни изследвания.

Ас, Норвегия

Период: 12.10-01.11.2015 г.

видове

8.

2500 €

1700 €

Дейности: Обмен на опит в

Дейности: Участие в

Участие в обучителен Доц. д-р Диана

English Matters S.L.

курс на тема

Димитрова Попова

– Рейкявик,

обучителен курс на тема

„Структурирани

Преподавател

Исландия

„Структурирани работни

работни посещения в

Бургаски свободен

посещения в

училища/институции

университет

училища/институции и

и обучителен

обучителен семинар”

семинар”

Период: 06-12.09.2015 г.
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СПИСЪК НА ОТЛОЖЕНИТЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ”
Проект Наименование

Кандидат

Партньор

Бюджет

Описание на проекта

(ЕИП
грант)
1.

Влияе ли високата
плътност на
Didymosphenia
geminota върху
бентосните
съобщества?

Д-р Весела Василева
Евтимова
Изследовател
Българска академия на
науките – Институт по
биоразнообразие и
екосистеми изследвания

2500 €
Университет на
Рейкявик, Исландия

Дейности: бибиографско
проучване, подбор и
изследване на контролни и
потенциално заразени с
Didymosphenia geminota
пунктове; посещения на
място и полева работа с
колеги. Съвместна работа с
д-р Дейвид Фингър. Съвметна
публикация.
Период: 3 седмици между
август 2015 г. и март 2016 г.
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