УТВЪРЖДАВАМ:
(проф. д-р инж. С. Господинов
Зам. Ректор, Председател комисия "Стипендии")

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“,
ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

1. Тези правила са разработени на основата на Инструкцията за условията и реда за
предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии –
фаза 1“. Те детайлизират условията, на които трябва да отговарят разработките на студентите при кандидатстване за стипендии за специални постижения.
2
Разпределението на стипендиите за специални постижения се прави пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за всеки факултет.
3. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студенти от
УАСГ, редовна форма на обучение, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството по професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".
4. Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за
специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър
и кандидатът не е участвал с нея за стипендия до този момент. Не се допуска участие с
една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
5.

Разработките и дейностите, с които участват студентите не трябва да бъдат
(1) задължителни за студента по учебен план;
(2) задължителни за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина или
формиращи част от нея;
(3) предпоставка за завършване на даден курс или курсова работа/проект;
(4) предпоставка за завършване на образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

6. При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват.
Доказателство може да бъде:
(1) копие от самата разработка или част от нея, но задължително включваща
страници, от където е видна темата и участието на студента;
(2) сертификат, диплома или друг документ – при участие в олимпиади, конкурси,
състезания и др.;
(3) при участие с доклади на различни форуми, освен самата разработка се представя и служебна бележка от ръководителя на разработката или от компетентния орган, провеждащ мероприятието, в която да се отбележи аудиторията и
мероприятието, в което е участвано.
(4) при практически разработки, освен самата разработка или части от нея, да се
представи и служебна бележка, в която да се отбележи с чие финансиране е
извършена.
7. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии
за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.
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