РЕГЛАМЕНТ
за наградата от Фонд за подпомагане на талантливи студенти на ЦИПНИКТ
1. Финансовите награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти на
ЦИПНИКТ се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс от специалности
„Информатика“ или „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет –
Варна.
2. Финансовите награди са предназначени да подпомогнат научното развитие и
професионалното израстване на студенти с много добър и отличен успех и доказани
възможности в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
3. Всички процедури по организиране, администриране, определяне и връчване на
наградите се осъществяват от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни
и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна.
4. Наградите се връчват по правило преди студентския празник – 8 декември - от
Ректора на ИУ-Варна или от друг определен от него представител на академичното
ръководство.
5. Наградите са парична сума в размер на 800 (осемстотин) лева и са придружени от
грамота.
6. Сумите за наградите се осигуряват от учредения към ЦИПНИКТ „Фонд за
подпомагане на талантливи студенти“.
7. Фондът набира средства от дарители, които могат да бъдат физически или
юридически лица, завършили ИУ-Варна или партньори на ИУ-Варна в учебната,
изследователска и приложна дейност.
8. Наградите се присъждат след провеждане на конкурс.
8.1. Конкурсът се обявява ежегодно от ЦИПНИКТ.
8.2. Съобщението за конкурса и неговите условия се публикуват на сайта на
ИУ-Варна или се популяризират под други подходящи форми.
8.3. В едномесечен срок след публикуването на обявата на сайта на ИУ-Варна
кандидатите подават в ЦИПНИКТ:
 CV по европейски стандарт;
 справка за успех от последните 2 семестъра от следването;
 ясни доказателства за постигнати резултати в сферата на ИКТ
(реализирани софтуерни проекти, доклади на научни прояви,
публикувани или приети научни статии, реферати и други подобни)
 препоръки от преподаватели, IT мениджъри и специалисти.
8.4. В 10-дневен срок след приключване подаване на документите, Експертният
съвет на ЦИПНИКТ (ЕкС) определя кратък списък на потенциалните кандидати въз
основа на подадените за конкурса документи. В тази процедура ЕкС по своя преценка
може да използва външни експерти на доброволни начала.
8.5. След определянето на краткия списък, ЕкС поканва определените в него
кандидати на събеседване, което провежда не по-късно от 4 дни след отправяне на
поканата. Събеседването се провежда в рамките на един ден.
8.6. След завършване на събеседването и в същия ден ЕкС определя
победителите в конкурса, които стават носители на наградите.
9. Решението на ЕкС се утвърждава от Ректора и се публикува на сайта на ИУ-Варна.
10.
Този регламент може да се променя по решение на Експертния съвет на
ЦИПНИКТ.
11.Настоящият регламент е приет от Експертния съвет на ЦИПНИКТ и утвърден от
неговия Директор на 03.10.2014 г.

