Приложение 1

Условия за разпределението на точки за всеки от критериите за конкурс за
участие в кандидатстудентски подготвителни курсове и отпускане на
стипендии за продължаване на образованието в медицинско висше учебно
заведение, в специалност Акушерка или Медицинска сестра
ЕТАП 1 – Оценка на кандидатите от Комисия за избор на кандидат курсисти по документи
Критерий
Брой точки
1. Мотивационно писмо
Максимален брой точки: 40
2. Бонус точки за доброволчество или друга Максимален брой точки: 5
безвъзмездна дейност, в подкрепа на общността,
доказана с валиден документ, описан в подточка 4.2.7
от Насоките за кандидатстване.
Максимален брой точки, които кандидатът може да 45
получи от Етап 1:
ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ЕТАП 1 ЗА ВСЕКИ ОТ
КРИТЕРИИТЕ:
Критерий 1: Мотивационно писмо
Всички кандидати трябва да представят мотивационно писмо, отговарящо на условията описани
в подточка 4.2.3 от Насоките за кандидатстване.
Писмото съдържа ясна аргументация с мотивацията на
кандидата
за
участие
в
кандидатстудентските
подготвителни курсове
Писмото съдържа ясна аргументация за избора на
кандидата да изучава специалностите Акушерка или
Медицинска сестра
Писмото съдържа ясна аргументация за целите на
кандидата за професионалното му и лично развитие
Писмото съдържа примери и описание как кандидатът ще
допринесе за своята общност, чрез професионалното си
развитие / желание да служи като ролеви модел за своята
общност
Добре форматиран текст без граматически и правописни
грешки
Максимален брой точки, които кандидатът може да
получи по този критерий е:

от 0 до 10 точки
от 0 до 10 точки
от 0 до 5 точки
от 0 до 10 точки

от 0 до 5 точки
40
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Критерий 2: (по желание) Документ, удостоверяващ доброволчество в подкрепа на ромска
общност, социална кауза и/или здравна дейност.
Документът удостоверяващ доброволческите или други от 0 до 4 точки
безвъзмездни дейности в подкрепа на ромска общност,
социална кауза и/или здравна дейност съдържа цялата
информация описана в подточка 4.2.4 от Насоките за
кандидатстване
Кандидатът е приложил снимков материал от изпълнените от 0 до 1 точки
дейности в подкрепа на общността
Максимален брой точки, които кандидатът може да 5
получи по този критерий е:
ЕТАП 2 – Интервю с Комисия за избор на кандидат курсисти
Въз основа на резултатите (брой точки), получени от кандидатите в конкурса (от всички оценени
кандидати от Етап 1), Комисията за избор на кандидат курсисти формира класация на
кандидатите.
Кандидатите, които ще бъдат определени за участие в Етап 2 ще бъдат уведомени индивидуално
с електронно писмо на посочения от тях имейл (или по телефон) за датата и часа за провеждане
на интервюто. Интервюто се провежда онлайн и на български език.
На този етап от конкурса Комисията за избор на кандидат курсисти ще оценява кандидатите по
следните критерии със съответен максимален брой точки:
Критерий
1. Кандидатът е мотивиран да остане в България и тук да
осъществи професионалното си развитие
2. Мотивация за работа и принос в полза на ромската
общност с бъдещото си професионалното развитие
на кандидата
3. Мотивация за кариерно развитие в областта на
патронажната грижа за бременни жени и млади
майки от ромската общност.
4. Кандидатът познава здравните проблеми на ромската
общност в България и в частност на бременните жени
и малките деца до 3 годишна възраст
5. Умения за комуникация

Брой точки
Максимален брой точки: 15
Максимален брой точки: 15
Максимален брой точки: 10
Максимален брой точки: 15
Максимален брой точки: 5

Максимален брой точки, които кандидатът може да 60
получи от Етап 2:
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от точките, получени на ЕТАП 1 и ЕТАП 2.
Окончателното класиране на кандидатите се формира въз основа на получения резултат в
низходящ ред. Въз основа на тези резултати Комисията за избор на кандидат курсисти ще вземе
решение, кои кандидати бъдат включени в кандидатстудентската подготовка и да получат
възможността за продължаване на образованието си в по-висока степен.
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Всички оценени на Етап 2 кандидати ще бъдат уведомени с електронно писмо на посочения от
тях имейл адрес за получения резултат, включително за получения брой точки и статуса на
кандидатурата си, в срок до 14 работни дни от приключване на Етап 2.
След уведомление на всички одобрени кандидати ТСА ще изпрати до всеки един от тях
инструкции и списък с необходими документи за сключване на договор за участие в
кандидатстудентските подготвителни курсове и информация за начина, времето и мястото за
провеждане на курсовете. Одобрените кандидати ще имат 5 работни дни, в които да изпратят
необходимите документ то адрес посочен от ТСА. Списък с всички одобрени кандидати ще бъде
качен на сайта на ТСА. http://socialachievement.org/bg/

