“ÀÅÖ Козлодуй” ÅÀÄ

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД стартира стипендиантска програма за учебната 2017/2018 г. за студенти от Технически
университет – София, редовна форма на обучение в първи курс на бакалавърска програма по специалност
“Топлоенергетика и ядрена енергетика” – 5 стипендии.
Стипендията е в размер на семестриалната такса за обучение (на стойността за държавна поръчка) плюс сумата от
1000 (хиляда) лева за семестър и се изплаща до завършване на бакалавърската степен на обучение.
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Студентът да е записан в първи курс на бакалавърската програма, редовна форма на обучение, в специалност
“Топлоенергетика и ядрена енергетика”.
Средният успех от първи семестър да не е по-нисък от много добър 4,50.
Студентът да не е служител на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Да е на възраст до 26 г.
Да няма противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения (СЙЛ), съгласно Наредба № 29/
16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в СЙЛ.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ОСИГУРЯВА:
 трудов договор след завършване на обучението за работа на длъжност по придобитата квалификация;
 възможност за провеждане на студентски стаж и практика по време на обучението.
СТИПЕНДИАНТЪТ СЕ АНГАЖИРА:
 да завършва всяка академична година със среден успех не по-нисък от 4,50;
 да завърши обучението си по договорената специалност и степен в срок, съгласно програмата на ТУ – София;
 след завършване на обучението да работи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД не по-малко от 4 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Автобиография (по образец).
2. Мотивационно писмо.
3. Уверение със среден успех от завършен първи семестър.
Документите се подават в срок до 15.02.2018 г. на един от следните адреси:
 е-mail: aec_podbor@npp.bg;
 гр. Козлодуй 3320, Дом на енергетика – “Деловодство” (от 13:00 до 16:00 ч.);
 стая 112 в Учебно-тренировъчен център на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, телефон за контакти: 0973/7-20-31.
КЛАСИРАНЕ:
Класирането ще се извърши по среден успех от зимна изпитна сесия на учебната 2017/2018 г. Кандидати с успех понисък от 4,50 няма да бъдат класирани. Резултатите ще се публикуват в интернет страницата на Дружеството –
www.kznpp.org, рубрика “Кариери”.

