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Уважаеми студенти,

МОМН стартира Втори етап за предоставяне на СТИПЕНДИИ по ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПРОЕКТИ. „Студентски стипендии и награди”.

1:Предоставяне на студентски стипендии, които ще обхванат до 8% от студентите в
редовна форма на обучение, класирани по успех но не по-малък от 4.00.
Размер на стипендията -120 лв. на месец.
Изплащането на стипендиите ще бъде за всеки 5-месеца, продължава 2 год. Или 20
месеца.Кандидатства се за всеки семестър по правила-ПРИЛОЖЕНИЕ в приложената
нормативна база.
ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по проект
„Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален
фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.
2: Предоставяне на награди на студенти за добри резултати в обучението. Дейността
ще обхване до 10% от студентите по професионални направления.
Размер 200лв.

ГРАФИК
за провеждане на кампания за кандидатстване
за стипендии и награди за зимен семестър на учебната 2011/2012 г.
по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален
фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
&quot;Инвестиране във вашето бъдеще&quot;

Начало на подаване на заявленията
12 декемвриза2011
кандидатстване
г., понеделник
от студентите за стипендии
Начало на подаване на заявленията
19 декемвриза2011
кандидатстване
г., понеделник
от студентите за стипендии
Начало на потвърждаване
19от
декември
висшите2011
училища
г., понеделник
на подадените от студентите формуляр
Край на подаване на заявленията
15 януариза2012
кандидатстване
г.,
от студентите за стипендии и нагр
неделя 23:59 часа
Край на подаване на заявленията
20 януариза2012
кандидатстване
г.,
от студентите за стипендии и нагр
петък
Краен срок за потвърждаване
27 януари
от висшите
2012 г.,училища на подадените от студентите форму
петък
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Срок за подаване на възражения
30 януариот– студентите
3 февруарина
2012
място
г. във висшите училища по пово
Заключване на програмния
3 февруари
продукт и 2012
невъзможност
г.,
за повече корекции по формуляри
петък 23:59 часа
Публикуване на класирането
7 февруари
за стипендии
2012 г.,
и награди в интернет страницата на Проекта
вторник
Краен срок за подаване на
10IBAN
февруари
номера
2012
на сметки
г.,
за класираните студенти, които не с
петък 23:59 часа
Краен срок за висшите училища
15 февруари
за подаване
2012 г.,
в МОМН на подписаните и подпечатани ра
сряда
Проверка на рамковите формуляри
до 29 февруари
и изготвяне
2012 г.на платежни документи
Преводи от МОМН към висшите
март 2012
училища
г.
на средствата за стипендии и награди за зиме

За по-вече информация прочете в сайта на Министерството на образованието,
младежта и науката.{jcomments off}
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