ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035769
„БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА“
Програма „Еразъм +“, КД1- „Образователна мобилност на граждани“,
сектор „Професионално образование и обучение“

ПРОЦЕДУРА
за подбор на ученици от XI и XII клас,
обучаващи се в специалност "Икономика и мениджмънт" и
специалност "Бизнес администрация“ (през учебната 2017/2018 година)
за включване в първи поток от целева група по проект 2017-1-BG01-KA102-035769
„Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера“
Период на мобилността:
05.11.2017 г. – 18.11.2017 г. / XI и XII клас/
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на
три етапа:
1. Подбор по документи,
2. Проверка на знанията по бизнес комуникации на български и на чужд език и английски
език.
3. Интервю.
ПЪРВИ ЕТАП: ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
2. Мотивация за участие в мобилността;
3. Персонално дигитално портфолио.
4. Презентация с информация за културата, историята и икономиката на Обединено кралство
Великобритания.
Информацията да се

изпрати в електронен вариант на e-mail erasmus2017@pgiblg.com

/заявление за участие, мотивация за участие, персонално дигитално портфолио и презентация с
информация за културата, историята и икономиката на Обединено кралство Великобритания /
в срок до 05.09.2017 г.
„Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера“

Комисията ще направи предварителен подбор по представените материали за кандидатстване и
ще допусне до следващ етап само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор в срок до
07.09.2017 г.
ВТОРИ ЕТАП: ЕЗИКОВА, ПРОФЕСИОНАЛНА И КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА
1. Езиков курс за подобряване на комуникативните умения и специализирана икономическа лексика
/хорариум 60 часа/ - от 18.09.2017 г. до 16.10.2017 г.
Изпит под формата на тест ще се проведе на 17.10.2017 г.
2. Курс за надграждане на знанията по бизнес комуникации и уменията за изготвяне на
документи на български и на английски език /хорариум 20 часа/ - от 11 до 14.09.2017 г.
Изпит под формата на тест и индивидуални практически задачи ще се проведе на 14.09.2017 г.
3. Културна подготовка под формата на тиймбилдинг за споделяне на информация за културата,
историята и икономиката на Обединено кралство Великобритания.
В края на езиковия курс и курса за надграждане на знанията по бизнес комуникации и уменията за
изготвяне на документи на български и на английски език ще бъдат проведени изпити под
формата на тест и индивидуални практически задачи. Учениците, постигнали резултат минимум
50 % от общия брой точки за съответния изпит ще получат сертификат за успешно приключен
курс за предварителна езикова и професионална подготовка.
Успешно приключилите двата курса ученици (получили сертификати) могат да продължат
участието си в трети етап на процедурата.
ТРЕТИ ЕТАП: ИНТЕРВЮ – за проверка на професионалните и презентационните умения и
езикови компетенции по английски език – на 18.10.2017 г.
Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на провеждане на
интервюто.
Окончателният състав /14 ученици/ на първия поток от целевата група по проекта ще бъде
определен от комисията след провеждане на интервюто.
Резултатите от подбора на учениците ще се обявят на сайта на училището до 20.10.2017 г.

„Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера“

