НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ НА
ПРАВОСЪДИЕТО

Покана за участие в присъствени обучения по общ английски и френски език, както и обучения по
юридическа терминология на английски и френски език за магистрати, съдебни служители и други
представители на професионалната общност

Кой може да участва:
Обученията са насочени към магистрати и съдебни служители и други представители на
професионалната общност.
Участвалите в предходни езикови курсове, организирани от Националния институт на правосъдието, се
класират директно в следващо, по-високо ниво на обучение.

Всички нови кандидати полагат онлайн входящ езиков тест, осигурен от „Център за чужди
езици и мениджмънт“ ООД, който определя минималното езиково ниво, което е необходимо за
класиране. Класирането на кандидатите на база получените резултати от теста ще се извършва от
изпълнителя на дейността. Входящият тест по английски език е с продължителност 50 минути, а входящият
тест по френски език – 40 минути.

Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по език по
предходните проекти, изпълнявани от НИП.
При завършване на курсовете участниците полагат финален езиков тест, осигурен от „Център за чужди
езици и мениджмънт“ ООД, и преминалите успешно теста получават сертификат.
Един учебен час се равнява на 45 астрономически минути. Курсовете ще се провеждат по избор в
делнични дни, след работно време, или в почивни дни.
Обученията ще се провеждат в петте апелативни съдебни района на Република България – София,
Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, както и в окръжните центрове Перник, Благоевград, Пазарджик,
Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Разград,
Русе, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Кюстендил. При наличие на кандидати за обучение
извън апелативните и окръжните центрове, покриващи изискването за минимален брой обучаеми в група,
изпълнителят ще проучи възможностите за провеждане на обучение на място или в най-близкия
апелативен/окръжен център.
ВАЖНО: Обученията ще се проведат присъствено при издадена съответна заповед на министъра на
здравеопазването, разрешаваща подобен тип дейност.
КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА
От началото на 2021 г. НИП преустановява използването на Google-формуляри като начин за заявяване
на участие в обучения и въвежда нова система за заявяване и управление на обучителния процес (ИСУПО),
която е достъпна на интернет адрес: isupo.nij.bg
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Всички, които проявяват интерес към чуждоезиковите обучения, следва да създадат свой профил в
системата ИСУПО, за да получат възможност да заявят участие. Необходимата информация в профила на
кандидатите в системата ИСУПО се въвежда на български език.
Профилът в системата ИСУПО се създава само с личен имейл адрес, който се използва активно. Не
може да се извърши регистрация със споделен имейл адрес. На посочения в профила имейл участниците ще
получават известия от системата за извършени или необходими за извършване действия по обученията, за
които са кандидатствали. Ако кандидатите вече имат създадени профили в Портала за електронно обучение на
НИП (e-learning.nij.bg), следва да използват същия електронен адрес и при създаване на профила в системата
ИСУПО.
След като бъде създаден профил в системата ИСУПО, информацията за чуждоезиковите обучения
може да бъде намерена в:
„Начало“ > „Предстоящи събития“ > "Присъствени чуждоезикови обучения по ОПДУ 2021" > „Попълни
заявление за участие“ (иконка с молив)
или
„Профил“ > „Управление на формуляри / анкети“ > "Присъствени чуждоезикови обучения по ОПДУ 2021" >
„Попълване“ (иконка със стрелка)
Ръководство на потребителя за работа с новата система ИСУПО може да бъде свалено чрез следната
връзка:
http://nij.bg/FileHandler.ashx?folderID=161&fileID=11969
Всички кандидати следва да се регистрират за участие в електронните дистанционни чуждоезикови
обучения най-късно до 15 април 2021 г. включително.

ВАЖНО ЗА ОБУЧЕНИЯТА
ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР: Всеки участник сключва индивидуален договор с изпълнителя на
дейността „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД. В случай на отказ от обучение участникът заплаща
разходите по обучението на изпълнителя.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН ВХОДЯЩ ТЕСТ: Компютър или мобилно устройство
с интернет и модерен браузър (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
СПАЗВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ: При провеждане на обученията ще бъдат
прилагани и спазвани всички актуални за територията на Република България към момента на провеждане
противоепидемични мерки.

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение” по Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01, финансиран
по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
www.eufunds.bg
Стр. 2 от 2

