Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”,

договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на кандидати за участие в обучение
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,
За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно
от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на
правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Годишен семинар за
европейското законодателство в областта на имиграцията” – код ERA 08.
Обучението се организира от Академията по Европейско право (ЕРА) и ще се
проведе в Брюксел на 3 и 4 май 2018г. Работният език е английски.
ЕРА предоставя до 5 места за магистрати от България.
За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати:



които владеят английски език на ниво минимум В2; за ниво С1 или С2 –
кандидатите прилагат валиден сертификат или диплома;
чиито служебни задължения са относими към темата;

Предимство ще имат кандидати, които не са участвали в обучения в чужбина по същата
тема през последните 6 месеца.
Заявките за участие се попълват електронно в срок до 12 април 2018 г. (четвъртък)
до 17.30 часа на следния електронен адрес: https://goo.gl/forms/uKgv8PK3fAD9sUPd2
Класираните кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на НИП в раздел
„Проекти по ОПДУ 2017”, подраздел „Обучения и посещения в Европейски
институции” (http://nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2913), в срок до 16
април 2018 г. (понеделник).
Разходите за международен транспорт, дневни, хотелско настаняване и такса за
участие на българските магистрати се поемат в рамките на Проект „Иновативни
продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, по договор № BG05SFOP0013.002-0002-C01/12.09.2017г. финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Лица за контакт:
Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и
международен обмен н магистрати”, телефон: 02 9359 120, ел.поща:
s.keremidchiev@nij.bg.
Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция „Текущо обучение и международен
обмен н магистрати”, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002
www.eufunds.bg

European Immigration Law: Conference 2018
Objective:
The aim of this conference is to provide legal practitioners with an update on recent
developments in the EU legal migration system and the mechanisms put in place to
tackle labour and skills shortages and to reinforce the attractiveness of the EU for
key workers. It will give them with the opportunity to discuss current legal reforms
with high - level experts in the field.

Key topics:









Key novelties in the current EU legal migration package
Update on reform of the Blue Card system for highly qualified workers
Implementation of the new Intra-Corporate Transfers Directive
Family reunification: towards a consistent policy and practice across the EU
Equal treatment of third-country workers in EU law: long-term residents
EU priorities for the global migration compact
Tackling the lack of labour in the EU: the Seasonal Workers Directive
Employment and immigration law after Brexit
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