СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
РЕГЛАМЕНТ
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД предоставя стипендии за студенти от Технически университет –
гр. София, и Софийски университет “Св. Климент Охридски” по следните специалности:
За Технически университет – гр. София

За Софийски университет
“Св. Климент Охридски”

Бакалавърска програма
“Топлоенергетика и ядрена енергетика”

“Ядрена техника и ядрена енергетика”

Магистърска програма
“Ядрена енергетика”

“Ядрена енергетика и технологии”

“Електроенергетика и електрообзавеждане”
“Автоматика, информационна и управляваща
техника”
Цели:
• Предоставяне на възможност за реализация на студентите в едно от най-големите
електропроизводствени предприятия в страната;
• Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им;
• Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на
квалификация.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД осигурява:
• Заплащане на семестриалната такса (на стойността за държавна поръчка);
• Стипендия в размер на 1000 (хиляда) лева за семестър, платима до завършване на
съответната степен;
• Трудов договор след завършване на обучението, за работа на длъжност по придобитата
специалност;
• Възможност за провеждане на платен студентски стаж и практика по време на
обучението.
Стипендиантът се ангажира:
• Да завършва всеки семестър със среден успех не по-нисък от:
- 4,00 за обучаващите се в ОКС бакалавър;
- 4,50 за обучаващите се в ОКС магистър;
• След завършване на обучението да работи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД не по-малко от:
- четири години за обучаващите в ОКС бакалавър;
- три години за обучаващите се в ОКС магистър.
Условия за кандидатстване:
• Студенти, записани в редовна форма на обучение, обучаващи се в някоя от посочените
по-горе специалности и програми;
• Среден успех от семестъра преди кандидатстването не по-малко от:
- добър 4,00 или по-висок – за студентите от ОКС бакалавър;
- много добър 4,50 или по-висок – за студентите от ОКС магистър.

• Студентът да не е служител на АЕЦ “Козлодуй”;
• Студентът да е на възраст до 26 години (за обучаващите се в ОКС бакалавър).
Етапи на програмата:
• Подбор по документи;
• Събеседване;
• Сключване на договор за придобиване на квалификация.
Документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо с информация за стаж и професионален опит, интереси и
извънучебни дейности / проекти, причини за кандидатстване по програмата и мотивация за
развитие в областта;
• Уверение с изчислен среден успех от семестъра преди кандидатстване или копие от
диплома за ОКС бакалавър – за обучаващите се в първи семестър на ОКС магистър;
• Декларация за съгласие за обработване на лични данни.
Предимство при кандидатстване – участие в студентски конкурси и проекти, научни
разработки.
Класиране:
• Извършва се по среден успех и резултат от проведеното събеседване. Класирането ще
бъде обявено на интернет страницата на Дружеството – https://www.kznpp.org/
Документи се приемат ежегодно:
• За завършилите зимен семестър – до 19 април;
• За завършилите летен семестър – до 01 октомври
на един от следните адреси:
• e-mail: karieri@npp.bg
• гр. Козлодуй 3320, Дом на енергетика – деловодство (от 13.00 до 16.00 ч.);
• гр. Козлодуй 3321, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, централно деловодство.
Лице за контакт от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:
Невена Величкова, телефон 0973/7-28-92, e-mail: karieri@npp.bg

