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 НАТФИЗ  

  СТАРТИРА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ –

фаза 1  

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват: всички редовни студенти,  

За успешно приключило се счита практическото обучение,  

проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.  

След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. 

Проектът се осъществява през информационната система на проекта, достъпна на следния адрес: 

http://praktiki.mon.bg/sp 

Ако имате нужда от съдействие при кандидатстването ви, обърнете се към: 

Димитър Енчев  - функционален експерт за факултет „Сценични изкуства“, Драматичен театър   

Валентина Германова – функционален експерт за факултет „Сценични изкуства“, Куклен театър  

Красимира Иванова - функционален експерт за факултет „Екранни изкуства“ 
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ИЗИСКВАНИЯ: 

 Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на 

изучаваната от студента специалност или професионално направление 

(професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 

(астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени 

от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма. 

 Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за 

съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика. 

 Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под 

контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при 

наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник. 

 Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната 

система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от 

обучаваща организация. 
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Стъпки: 

За студента:  

1. Регистрация в системата http://praktiki.mon.bg/sp 

2. Кандидатстване по обява на работодател в неговото професионално 

направление 

3. Изчаква менторът да го потвърди (от работодателя) 

4. Избира си академичен наставник (от преподавателите в НАТФИЗ) 

5. Прави програма с ментора, съгласува с наставника и менторът я 

публикува в системата с подробен работен график  

6. Генерира си договор, който предава на функционалния експерт за 

подписване 

7. Преди да генерира договор, трябва да провери дали НАТФИЗ има 

сключен договор с работодателя, който си е избрал.  
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8.  След като има подписан договор, може да започне практиката си. 

9. Студентът получава стипендията си след като приключи и отчете 

практиката си 
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