СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
БНБ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2016 ГОДИНА

По случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка
Управителният съвет учреди ежегодни годишни стипендии. Целта е да бъдат
стимулирани перспективни студенти и докторанти да специализират в
области и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ.
За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:
- Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за
придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
- Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на
кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари,
подготвени и представени научни реферати и др.;
3. За студентите-магистри - документи от университетската
администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:
диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен
"бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален
бакалавър“ или степен "бакалавър"; или

документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до
момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без
придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";
4. За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;
Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят
допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.
5. Декларация по образец;
6. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски
език по следните теми:
- За студентите – магистри: Фактори за динамиката на безработицата в
България след 2009 г.
- За докторантите: Философия на отрицателните лихви на централните
банки.
Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември
2015 г.:
- На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до
15:45 ч. в работни дни.
- С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. "Княз
Александър І" № 1, София – 1000, гише ”Информация”, за дирекция
"Управление на човешките ресурси", относно: "Конкурса за стипендианти на
БНБ"
.- На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за
участие трябва да бъдат във формат .pdf.
В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел.
02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със
стипендианти на БНБ.
Сайт за повече информация посетете:
http://karieri.npss.bg/index.php/stipendii/item/605-bnb

