
Представи си свят, който подкрепя способните и упоритите, 
свят, който разкрива възможности пред амбициозните и талантливите, 
свят, в който най-добрите не трябва да правят компромиси 
с мечтите си поради финансови причини. Стани част от този свят!
  

Включи се в стипендиантската програма 
на Фондация „Контакти без ограничения“!

Критерии за кандидатстване:

 • Първо желание в заявлението за кандидатстване в НБУ в една от 

следните програми: Антропология, Българистика,  Египтология, 

Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класи-

чески езици, антична култура и литература, Философия.

 • Бал на приемите изпити не по-нисък от средния за НБУ за теку-

щата година.  

 • Участие в събеседване с двама представители на Фондацията и 

представител на НБУ. Резултатите от събеседването ще имат 

решаващо значение при класиране на кандидатите. 

 • Предимство при равни резултати имат кандидати в неравно-

стойно положение (младежи от социални домове, социално слаби 

семейства, без родители или семейства с един родител). 

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора на НБУ с посочени мотиви за избор на про-

грамата; 

 • CV европейски формат;

 • Справка от програмните директори, удостоверяваща: първото 

желание на кандидата в заявлението за кандидатстване; бала от 

приемните изпити; записването на кандидата за семестъра към 

момента на кандидатстване;

 • За ползване на предимството при равни резултати в класиране-

то е възможно да бъдат изисквани допълнителни документи.

 • Документи за кандидатстване и участие в събеседването се при-

емат в съответните департаменти при програмните директо-

ри, в последната седмица на месец септември.

Събеседване:

 • Събеседването се провежда в началото на месец октомври. 

 • Точната дата се обявява на интернет страниците на съответ-

ните департаменти.

Усвояване на стипендиите за първия семестър: 

След представяне на справка за записаните и платени курсове за се-

местъра, изисквани по програма. 

Условия за продължаване на стипендията след първия семестър:

 • Справка за постигнат успех не по-нисък от 5.00 за предходния се-

местър и успешно взети всички изпити и кредити, потвърдени 

от програмния директор;

 • Справка за записаните курсове за следващия семестър.

Забележка: 

Ако стипендията е отпусната за програма, която не стартира, 

стипендиантът може да я запази, ако продължи обучението си в ня-

коя от останалите програми, посочени от Фондацията. 

 

Стипендиантска програма 
на Фондация „Контакти без ограничения“

за новоприети студенти в НБУ

Кандидатстването за стипендиите е по документи и чрез събеседване.


