
 

 
Приложение №2 

Критерии 

за подбор на преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски” 

за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за 

академичната 2020/2021 година 

 

№ Критерий Точки 

1 Преподавателят владее съответния работен език (посочен в 

споразумението) и/или владее езика на страната, която посещава, 

на ниво минимум В1. 

10т. 

2 Преподавателят да има разработена програма на чужд език за 

обучение на входящи студенти в ШУ, която следва да е 

представена до  месец преди кандидатстването. В случаи на 

обучение на входящи студенти, изучаващи български език като 

чужд, следва да има разработена програма. 

5т. 

3 Преподавателят е обучавал (през период – 3 години 

назад)/обучава входящи студенти в ШУ. 

5т. 

4 Преподавателят е на първи основен трудов договор в ШУ. 20т. 

5 Брой осъществени мобилности по Еразъм + до момента. 10т. за 0 

8т. за 1 

6т. за 2 

4т. за 3 

2т. за 4 

0т. за 5+ 

6 Преподавателят не е осъществил мобилност през предходната 

година, финансирана по програма Еразъм + 

20т. 

7 Преподавателят не е посещавал същата  приемаща организация 

при предходни три мобилности. 

5т. 

8 Преподавателят е допринесъл за насърчаване на мобилността на 

изходящи студенти (по приложение към протокол от 

Информационна/и среща и/или друг доказателствен материал) 

5т. 

9 Преподавателят е допринесъл за осъществяване мобилността на 

изходящи студенти (по данни от формуляра на кандидатствалите 

студенти) 

по 2т. на 

студент  

 

 

 

 

до 20 т. 
10 Преподавателят е оказал помощ на входящи студенти (по данни 

от анкета за входящи студенти) 

по 1 т. 

на 

студент 

11 Преподавателят е оказал помощ на входящи преподаватели (по 

данни от споразумението) 

по 1 т. 

на 

препода

вател 

 Максимален брой точки 100 

 
Забележка: Във връзка с отлагането на мобилностите през летния семестър на учебната 

2019/2020 г., участници, на които им предстои да осъществят мобилност по договор № 

2019-1-BG01-KA103-061883,  не следва да кандидатстват за мобилност през академичната 

2020/2021 г. 

 


