
ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ФАРО ГЛОБАЛ 
 
 ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Програмата за стипендии ФАРО Глобал подпомага движението на студентите в 
последните курсове от всички испански университети, чрез качествени 
образователни стажове в Европа, Азия, САЩ и Канада. Крайната цел на 
програмата е да улесни професионалната интеграция на студентите чрез 
повишаване на техните способности, качества и дейности.  
 
Програмата Фаро Глобал се финансира от Министерство на образованието, 
културата и спорта, като основната Фондация към Университета във Ваядолид е 
организацията, която я управлява на национално ниво.  
 
За студента това представляват първи контакт с професионалната реалност в 
дадения сектор на международно ниво, което им позволява да добият нови 
качества и знания. За компанията това е възможност да разчита на квалифициран 
сътрудник, като по този начин подсилва възможностите за връзка с други пазари.  
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
Стипендиите се предоставят постоянно, докато е активна програмата до 31 
декември 2013, крайната дата за финализиране и връщане на последния стажант. 
Продължителността на всяка стипендия е 7 месеца в случай, че се провежда в 
САЩ, Канада или Азия и 6 месеца за Европа.  
 
ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ? 

 Възможност за се разчита на сътрудничество от страна на квалифицирани 
студенти за шест месеца. Кандидатите са студенти от последните курсове 
на всички специалности от официално признатите от Министерство на 
образованието, културата и спорта университети.  

 Внасяне на академични профили, различни от тези в страната Ви 

 Допълнителен персонал  
 

ДОГОВОР ЗА СТАЖ  
 

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПРАЩАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

 Взимане на всички подготвителни мерки и стъпки за реализирането 
на адекватния престой на стажанта  

 Проследяване на правилното развитие на всеки престой  

 Подпомагане, доколкото е възможно, разширяването на 
способностите на всеки стажант  

 Подсигуряване на лична осигуровка за всеки стажант за целия 
период на престой (комбинирана полица за спешни случаи, 
гражданска отговорност, болест и помощ при пътуване за целия 
престой) 



 Информиране на училището и стажанта през целия период на 
престоя за всички необходими процедури по правилното 
изпълнение на програмата  

 
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

 Взимане на всички необходими мерки (логистични и 
административни) за подготовката и адекватното развитие на 
престоя. Стажантът сам трябва да се заеме с намирането на 
настаняване, за което, до колкото е възможно, молим за 
съдействие от страна на училището.  

 Назначаване на настойник, който да насочва дейностите на 
стажанта и да се увери, че прилага своите знания и качества, 
изпълнявайки целите на програмата, както и подсигуряване на 
подходящите средства за постигането на тази задача 

 Спазване на Вътрешния ред на програма Фаро Глобал  

 Въпреки, че училището не е задължено да изплаща заплата на 
стажанта, би могло да допринесе за допълване на стипендията и да 
стимулира работата на стажанта в училището (под формата на пари 
или изплащане на някаква добавка).  

 
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТАЖАНТА  

 

 Спазване на Вътрешния ред на училището, работното време и 
всички условия свързани с професионалната тайна  

 Да остане в училището от момента на започване на стажа до края на 
стажа 

 Да информира предварително и възможно най-скоро училището за 
всякакви обстоятелства, които могат да афектират престоя му.  

 Изпращане на всички необходими документи до групата за 
управление на стипендии ФАРО Глобал в указаните срокове, 
поемайки отговорност за тяхната вярност 

 Прочитане детайлно на страницата на програмата ФАРО Глобал с 
цел запознаване с програмата. Информацията може да бъде 
намерена на различни езици.  

 Да приеме задължението да бъде обект на санкции от страна на 
изпращащата организация, в случай на неизпълнение на 
задълженията си 

 Да се информира и изпълни всички административни изисквания за 
влизане и пребиваване в дадената приемаща страна  

4.  ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТАЖА  

 Доверяване на стажанта на задачи и отговорности, отговарящи на 
неговата компетентност, качества и познания.  



 Подкрепа на стажанта при въвеждането в новата среда, 
подпомагайки, при възможност, намирането на настаняване, както 
и подпомагане при разбирането и опознаването на приемащата 
държава  

 Назначаване на наставник, който да следи за напредъка в 
обучението на стажанта и да прави текуща оценка на проекта, 
въвеждайки всички необходими промени  

 Изпълняване на всички задачи по проследяване на стажа, 
предложени от Стипендии Фаро Глобал. Състои се от попълване на 
въпросник по средата на престоя и в краен отчет за оценка на стажа, 
в който училището може да отрази всички аспекти от опита си.  

 Училището разполага с помощта на Управител на стипендии Фаро 
Глобал за разрешаване на всякакви въпроси, които може да 
изникнат по време на програмата.  

5.    МОЛБА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СТАЖАНТ ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩЕТО  
 

 Училището трябва да се регистрира на www.becasfaro.es в Секция 
ФИРМИ  

 Училището трябва да направи предложение за стаж, описвайки дата 
на начало на стажа, продължителност, дневна програма, задачи, 
данни за училището, настойник, допълнително заплащане (ако има 
такова), изисквания към изучаваната специалност, владеене на 
чужд език, програми и ниво на компютърна грамотност и 
допълнителни данни, които счита за подходящи  

 Системата на ФАРО Глобал разполага с голям брой регистрирани 
студенти, които са на разположение да участват в процесите за 
подбор, предложени от училищата и фирмите. Кандидатите идват 
от всички испански университети и са студенти по всички 
университетски специалности, официално признати от 
Министерство на образованието, културата и спорта.  

 Уеб приложението самó открива кандидати, които да отговарят на 
критериите, заложени от фирмите/училищата  

 Всички кандидати са информирани, когато започнат да взимат 
участие в даден процес за подбор, за всички свързани задачи, за 
страната, в която ще се проведе стажа и за предвидената дата за 
започване.  

 Кандидатите, които искат да участват в дадения процес за подбор, 
качват автобиография на езика, на който е указано в 
предложението на училището.  

 Когато има определен брой кандидати, системата изпраща 
съобщение до училището, за да избере кандидат 

 Училището има директен достъп до автобиографията на 
кандидатите в отделно пространство в системата.  

 Освен анализ на автобиографията, училището може да се възползва 
от всички други методи за подбор: телефонно интервю, 

http://www.becasfaro.es/


мотивационни писма или изискването на друг тип допълнителна 
информация  

 Училището потвърждава своя избор на стажант чрез системата, в 
отделното пространство.  

 Във всеки един момент, училището разполага напълно с група от 
хора, които могат отговорят на въпроси и да окажат подкрепа при 
процеса на подбор.  

 Отдел „Образование” също е на разположение за съдействие в 
управлението и изпълнението на различните процедури.  

 

FARO Global 
Фондация към Университета във 
Ваядолид  
Отдел за обучение и назначение  
Plaza de Santa Cruz nº5 Bajo 
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