СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ERASMUS

за учебната 2013 / 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Машинно-технологичен факултет обявява за летен семестър на уч. 2013/2014 г. следните свободни
конкурсни места за мобилности (за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация) или
семестриално обучение:
Университет

Държава

Езикови
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Английски език

YILDIZ TECHNICAL
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„DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAŢI
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проф. д-р Г. Тодоров
кат. „ТМММ”

4

доц. д-р Т. Тодоров
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3

доц. д-р М. Кандева
кат. „ТММ”
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Technology

2

доц. д-р М. Кандева
кат. „ТММ”

Бележки:
Всеки университет има свои изисквания и документи за прием на Еразъм-студенти, както и фиксирани срокове за
предварителна регистрация при тях (достигащи до 5-6 месеца преди посещението), които задължително трябва да
се изпълнят. Реалната продължителност на престоя се определя съгласно действащите нормативи в ТУ-София за
съответната учебна година, но не може да е по-малък от 3 месеца. Информация: http://mtf.tu-sofia.bg/
Изисквания към кандидатите:
Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: В/РВ, М, PHD
Да са завършили 2 курс на образователно-квалификационна степен бакалавър
Общ успех мин. добър - съгласно академична справка или диплома за бакалавър
Добри езикови възможности - удостоверяват се с изпит в ДЧОПЛ на ТУ-София (успех над Мн. добър 4,50).
Завършилите езикови гимназии или със сертификат за език се освобождават от изпит.
Документи:
Желаещите да подават заявление за участие и уверение от студентска канцелария за средния успех от следването
от предходния семестър /година/ в срок до 31.10.2013 г. при гл. ас. д-р Ина Янкова, каб.3209
За справки се обръщайте:
Обща информация, условия, документи: http://www.tu-sofia.bg/Erasmus;
http://mtf.tu-sofia.bg/
По академични въпроси: гл. ас. д-р Ина Янкова, каб.3209, iyankova@tu-sofia.bg
По организационни въпроси: г-ца Мирослава Витанска, от 11:00 до 14:00 часа в каб. 2423Г, тел. 02/965 34 36

