Краткосрочно гостуване на
специалисти от САЩ в България
Програмата “Fulbright Specialist” предоставя възможност за
краткотрайни посещения (от 2 до 6 седмици) на американски
университетски преподаватели или експерти в български
образователни институции. Приемащите институции в България
могат да бъдат университети, организации с нестопанска цел,
държавни
агенции,
културни
и
здравни
заведения,
научноизследователски организации и мозъчни тръстове, които
искат да работят с учени и специалисти от САЩ по конкретна
проблематика, да се насочат към нови предизвикателства, да изградят
международни контакти, да развият институционално сътрудничество
и да стимулират диалог по общественозначими въпроси.
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Кандидатстване
Кандидатстването за гостуващ лектор по програмата е
целогодишно и става по електронен път чрез портала https://
fulbrightspecialist.worldlearning.org/. Приемащата институция
създава собствен профил в системата и попълва информация
на английски език за конкретен проект, в който участието на
специалист от САЩ би било необходимо и полезно. Ползват
се с предимство проекти, които ангажират гостуващия
експерт не само като лектор, но и като участник в научен
или практически проект, консултант за развитие на учебните
програми, участник в конференции, семинари, публични
лекции и др. Български образователни институции могат да
кандидатстват за специалист, с когото имат вече установени
контакти (named request), или за специалист в областта, в
която е изготвен проекта, без да назовават конкретно име
(open request). Сферите, в които може да се кандидатства,
са публикувани на страницата на Worldlearning. За да бъде
привлечен конкретен експерт за съответния проект, той/
тя трябва също да кандидатства за одобрение на https://
fulbrightspecialist.worldlearning.org/apply/. Програмата
може да осигури гостуването само на един специалист за
съответния проект. Желателно е да бъдат предвидени между
3 и 4 месеца от датата на подаване на проекта до датата на
пристигане на специалиста в България.

Задължения на приемащата институция
Приемащите български институции се задължават да
осигурят на преподавателя квартира, храна и да покрият
пътните разходи за пътувания в страната (ако такива са
предвидени), а одобрените по програмата специалисти
получават от Държавния департамент на САЩ хонорар
и средства за двупосочен самолетен билет. Визитата
на специалиста може да бъде между 14 и 42 дена,
включително празници, почивни дни и дни за пътуване.
Проектът трябва да бъде реализиран на територията на
България. Препоръчително е преди да попълнят формуляр
за кандидатстване, приемащите институции да се свържат
с Българо-американската комисия за образователен обмен,
за да потвърдят дали проектът им отговаря на изискванията.

Лице за контакти: Рада Кънева,
тел. 02/9808212 e-mail: rkaneva@fulbright.bg

