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Организаторите от Университета Аристотел – Солун, 
Университета за национално и световно стопанство – София и 

Финансовия университет – Москва 
 

имат удоволствието да отправят 

 

Покана за кандидатстване 

 

към студентите на УНСС 
за участие в първото съвместно лятно училище 

„Устойчиво развитие в Черноморския регион“ 

23 – 27 август 2021 г. 

AUTh Summer Camp, Посиди, п-в Халкидики, Гърция 

 

 

Събитието има за цел да даде възможност на студенти от трите 
университета да се запознаят с най-нови аспекти на проблемите на 
устойчивото развитие в глобален и регионален контекст, както и да 
дискутират по тези проблеми с преподаватели и свои колеги от 
другите университети. 

 

Програмата на лятното училище предвижда разнообразие от лекции 
на преподаватели от трите университета, богата културна програма, 
вечерни партита и др. 

 

Събитието ще се проведе в летния кампус на Университета 
Аристотел на п-в Халкидики (Касандра) – http://camping.auth.gr/en. 
Мястото на провеждане разполага с рецепция, охрана, лекарски пост, 
собствен ресторант, кино, зали за провеждане на лекции, безжичен 
интернет, плаж, заведения и др. 

Участниците се настаняват в палатки – самостоятелно или по двама 
(според изискванията на противоепидемичните мерки), осигурени от 
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домакините. Всички участници имат право да разположат и 
собствени палатки на територията на парка. 

 

Таксата за участие е в размер на 170 евро и покрива настаняването, 
закуска, обяд и вечеря за всеки ден по време на събитието (3 дни) и 
транспорт от Солун до кампуса. Не е включен транспорт от София до 
Солун. Таксата се заплаща при пристигане на място. 

 

Всички участници ще получат сертификати за участие, включващи 2 
ECTS кредита. 

 

Броят на местата за студенти от всеки университет е ограничен. 

 

Условията за пътуване към страната-домакин се определят от 
националните власти съобразно актуалната епидемиологична 
обстановка и участниците следва да се съобразят с тях. 

 

Кандидатстването става чрез попълване на заявка за участие 
(Application form), достъпна от обявлението. Попълнените заявки 
следва да бъдат изпратени в срок до 20.06.2021 г. на e-mail адрес 
ddamyanov@unwe.bg или pzhelev@unwe.bg. Одобрените кандидати 
ще бъдат уведомени до 30.06.2021 г. 

 

За допълнителна информация – ddamyanov@unwe.bg. 
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