
ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ 

„АГРО ГЛОБАЛ” 

ПРИГОДЕНА ЗА УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

 

„АРГО ГЛОБАЛ”  е програма за мобилност, насърчавана от испанското Министерство 

на образованието, чиято цел е да подтикне допълнителната квалификация на 

завършилите испански университети преподаватели, чрез реализиране на стажове в 

училищата в чужбина. 

 

За периода 2009 и 2012 години ще бъдат отпуснати общо 1100 стипендии за 

квалификационни стажове с продължителност между 3 и 12 месеца във фирми в Европа, 

САЩ, Канада и в испански фирми установени в Азия. 

(Училището, образователния център, се считат за организация при всеки един от 

случаите. ) 

 

 

От 1988 год. Фондацията за развитие на приложните научни изследвания и технологии 

(FICYT) в Астуриас, извършва дейности на международно ниво в сферата на 

обучението. 

Разчита на ескпертния екип на фондация FICYT, който координира и изпълнява 

програмата АРГО, за да се доведат до реализация стипендиите АРГО 2009 – 2012. 

 

 

 

ПРЕДИМСТВА ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА 

 

Програмата предлага: 

 

☺  Интегриране във вашето училище на висшисти с висока квалификация и актуални 

академични познания, за период от 3 до 12 месеца. 

 

☺ Гъвкавост при избора на висшистите. В програмата се прави предварителен подбор, 

за да Ви се предложат най-добрите профили, които отговарят на изискванията подадени 

от Вашата организация. 

 

☺ Въвеждане на академични профили, различни от тези във вашата страна. 

 

 

В продължение на своя стаж, стипендиантът получава месечна стипендия за издръжка в 

съответната страна. Също така се покриват пътните му разноски по отиването и 

връщането. По време на престоя получава застраховка, с което не обременява 

допълнително училището Ви. Без да е задължително, бихте могли доброволно да 

предложите допълнителна парична помощ  или квартира, трудов договор и др., тъй като 

месечната стипендия е недостатъчна за пребиваване в България. 

 

 

 

  



Кой може да участва? 

 

В програмата могат да участват училища, заинтересовани да приемат завършили 

испанските университети преподаватели, които са в състояние да предложат качествена 

практика с работно-формираща програма, която напълно покрива сферата на 

специалността на стипендианта и ясно е ориентирана към допълване неговото 

усъвършенстване. 

 

Училищата в сътрудничество задължително трябва да представят своя данъчен номер 

или Булстат. 

 

В програмата „АРГО ГЛОБАЛ”   могат да участват училища със седалище в Европа, 

които отговарят на изискванията за качество. 

 

След като заинтересованите училища изпратят тази информация, FICYT ще оцени 

всички кандидати и ще определи дали Вашето участие е подходящо за целите на 

програмата. 

 

Условия за сътрудничество 

 

Условията към двете страни за сътрудничество са определени както следва: 

 

 

FICYT като изпращата страна се ангажира с: 

☻ Гарантиране качеството на предлаганата практика/стаж. 

 

☻ Подбор на стипендиантите според ясно определелни критерии. 

 

☻ Подготвяне на договор с недвусмислени клаузи за всички страни. 

 

☻ Оказване подкрепа  на стипендиантите в тяхното ежедневие, професионалния и 

културен живот на приемната страна. 

 

☻ Информиране и напътстване на стипендиантите по време на тяхното пребиваване в 

страната. 

 

☻ Оценяване с всеки ползвател на стипендия на личните му и професионални резултати, 

постигнати при неговото участие в програмата „АРГО ГЛОБАЛ”  . 

 

☻ Подписване на застрахователна полица (злополуки, гражданска отговорност, 

медицинска застраховка при пътуване и здравна застраховка). 
 

 

 

Приемната институция се задължава : 

 

□ Да подкрепя стипендианта в процеса на интегрирането му в новата среда, като според 

възможностите си улесни намирането на подходящо жилище, и в приобщаването към 

начина на мислене на страната. 

 



□ Да определи работата и отговорностите на стипендиантите, съответстващи на техните 

познания, способности и компетенция, целите на стажа, и да им предостави 

необходимите материали. 

 

□ Да избере наставник, който последователно да проследява работата на стипендианта и 

развитието на програмата за определените задачи. 

 

□ Да изпрати на FICYT  Срочна справка в средата на периода на стажа на стипендианта 

и Финална справка придружена от копие на издаденото удостоверение за стаж на 

стипендианта. 

 

□ Да връчи на стипендианта  Удостоверение за стаж. 

 

 

Финансова страна на стипендиите 

 

Стипендиантът получава по програмата „АРГО ГЛОБАЛ”  следната парична помощ: 

 

º Месечна сума за допълване на разходите за наем и дневни, според страната в която 

се намира. Самият стипендиант трябва да си потърси жилище, макар да изискваме 

максимално съдействие от училището по този въпрос. 

 

º застраховка за злополуки, гражданска отговорност, медицинска застраховса при 

пътуване и здравна застраховка. 

 

º Възстановяване на сумата по пътни разходи до и от страната. Пристигането трябва да 

се осъществи в рамките на петнадесет дни преди започването на стипендията, а 

връщането до пентадесет дни слез нейното приключване. 

 

Макар че училището не е задължено с финансова подкрепа към стипендианта, може да 

предложи такава или трудов договор. Центровете, които предложат допълнение към 

стипендиата ще имат приоритет при избора за изпращане на специалити в тях. 

 

 

Как да участваме? 

 

За участие в програмата „АРГО ГЛОБАЛ”  най-напред училището трябва да се 

регистрира като попълни формуляра в http://becasargo.es/. Чрез това данните му се 

вписват в базата данни на програмата и получава мейл с име и парола, за достъп до 

системата определена за организации (училища) влизайки в  “Intranet”. Училището, 

образователния център, се считат за организация, при всеки един от случаите.  

 

Избор на кандидатите 

С цел да предложи както на стипендианта, така и на  училището най-доброто и за двете 

страни, ръководният екип по програмата „АРГО ГЛОБАЛ”  ще направи предварителна 

селекция, имайки предвид както възможностите и заявените изисквания от страна на 

училищата, така и способностите и посочените предпочитания от кандидатите. 



По този начин, след като ръководният екип по програмата „АРГО ГЛОБАЛ”  съгласува 

профилите на регистрираните кандидати с  офертите на образователните центрове, 

кандидатите ще бъдат информирани за предстоящия стаж в съответната  държава, за 

датата на предвиденото начало, училището и с описание на стажа и съответните 

задължения, за да може, ако иска да продължи в процеса на подбор, да изпрати своя CV 

на езика поискан в офертата за стажовете. 

Когато е готов с   групата подходящи кандидати, ръководният екип по програмата 

„АРГО ГЛОБАЛ”  ще уведоми училището за минимум трима кандидати (само и 

винаги когато това е възможно), за да може то да довърши окончателният избор на 

бъдещия титуляр. Училищата ще имат директен достъп до CV-тата на кандидатите чрез 

персоналния си достъп в системата. 

Освен анализа на автобиографиите, училището може да използва допълнителни 

помощни инструменти, за да избере носителя на стипендиата като: телефонни 

интервюта, изискване на мотивационно писмо или друг вид  допълнителна информация. 

Училището ще потвърди своя избор за стипендиант чрез системата в личното си 

пространство на уеб страницата. 

По време на процеса, училището може да разчита на подкрепата на ръководният екип по 

програмата „АРГО ГЛОБАЛ” , който ще бъде на негово разположение, за да помага и за 

да решава всяко едно съмнение, възникнало по врме на процеса. 

Отдел „Образование” на Посолството на Испания в България  ще  оказва подкрепа и ще 

способства за интегрирането на стипендиантите в училищата по време на техния стаж. 

 

 

 

ARGO Global 

FICYT (Fundación para el fomento en 

Asturias de la Investigación Científica 

Aplicada y la Tecnología) 

C/Cabo Noval, nº 11, 1º C. 

CP: 33007. Oviedo (Asturias). 

Teléfono: 985 20 74 34 

Fax: 985 20 74 33 

http://becasargo.es/ 

E-mail: ficyt@ficyt.es  

Consejería de Educación 

 

Embajada de España en Bulgaria 

 

Sheinovo, 25, 1504 SOFIA 

Tel: +359.2.943 49 07; 943 48 31 

Fax: +359.2.944 15 25  

 

José Félix Barrio Barrio 

Asesor Técnico 

 

jose.barrio@educacion.es 

http://www.educacion.es/bulgaria 

 

 

 

 

 

 


