ОБЩИ КРИТЕРИИ
за изчисляване на точките
по ПРЕДВАРИТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ
1.За всеки кандидат при класирането са взети в предвид ВСИЧКИ изявени
от него желания, а не само първото.
2. Оценката на личната мотивация е правена основно на базата на анкетата.
Мотивацията варира от слаба (0 точки) до отлична (10 т.).
3.Оценки по основни дисциплини, изучавани по време на следването и
имащи отношение към тематиката на стажа. За всяка специалност списъка
е адаптиран на база нужда на партньорските организации от даден тип
специалисти и учебните планове. Там, където дисциплините се различават,
е взета оценка по дисциплина, имаща възможно максимално близко учебно
съдържание.
Формирането на точките е както следва – Слаб 2 – 0 т., Среден 3 – 1 т.,
Добър 3 ½ 2 т. Добър 4 - 3 т., Мн. добър 5 – 5 т., Отличен 6 – 6т.
4. Разработка на дипломна работа - ако тематиката съвпада с
изискванията на партньора за практически умения на стажанта – 10 т. Ако
е в сродна насока, но тематиката не предполага достатъчни практически
умения - 5 т, ако дипломната работа се различава напълно от тематиката на
стажа – 3 т. Когато кандидатът не разработва никаква дипломна работа – 0
т.
Например за Биовет дипломна работа в областта на микробиологията,
биохимията, ензимологията и сходни дисциплини носи 10 т., а работа,
например по физиология на животните, – 3 т.
Данните за тематиката са взети от подадените документи. Когато липсва
информация за тематиката на дипломната работа точките са 3.
5. Предварителен опит – има кандидати, които са работили в лаборатории,
участвали са в експедиции и др., и тази информация е посочена в
приложената от тях автобиография. За тях има допълнителен бонус до 6 т.
в зависимост от това какво са работили. Бонусът важи само за този
партньор, който търси специалист с такъв опит.
6. Има кандидати, завършили едно или повече висши образования, които
в момента отново са студенти (магистри). Те получават допълнително 10 т.
При изготвяне на класирането сме се водили от това кой какви точки е

получил за отделните организации – партньори. Класацията е по
максимален брой точки.
Например, ако някои има за АБИ 31 т., за Биовет 32 т., а за ИЗК 37 т. сме
го класирали за ИЗК. Ако този човек обаче държи да е в напр. Биовет нека
напише и ми донесе молба за преразглеждане на неговото класиране. Ако
32 т. му стигат за Биовет – няма проблем - отпада последният в списъка,
т.е. този с по-малък брой точки.
Сега изпращаме всички материали за всички кандидати на партньорите за
да направят и те свое класиране, което да ни върнат заедно с техните
забележки. В началото на февруари ще се срещнем с тях за да обсъдим
окончателното класиране.
Окончателното класиране ще бъде изнесено на 15-ти Февруари, 2010. След
това ще се проведе втората среща на управляващия екип с представителите
на партньорите, представител на МОМН и с всички класирани кандидати,
за да им обясним какви документи трябва да попълнят, какво трябва да си
набавят, от коя до коя дата ще бъдат на стаж и т.н.

