
                                                                  

 

 

О  Б  Я  В  А 
 

  ПО    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА    „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ 

 
  Уважаеми млади учени и постдокторанти, най-любезно Ви каним да вземете участие в конкурса за 

допълнително финансиране по  

  ПО    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА    „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“. 
 

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 

2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват 

научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа 

образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторантите (учени, 

придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на 

тяхната кариера.  

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото 

възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на 

ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и 

с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС. 

 

 

Лице за контакти:  доц.д-р ГАЛЕНА ИВАНОВА    galenaivanova@abv.bg        тел. 0887 79 00 79 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ   в каб. 215  при Амалия Урумова,    КРАЕН   СРОК   -  15.11.2018 г.  12 часа  /на обяд /. 

 

Изисквания  и критериите за участие са представени  в следващите страници. 
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                                                                           ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
                                                                                              

         

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА МЛАД УЧЕН ИЛИ ПОСТДОКТОРАНТ В ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ 
по програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“ 

  
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ И СТЕПЕН, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ: 
................................................................................................................................................................................................  

АДМИНИСТРАТИВНА ДЛЪЖНОСТ:  ............................................................       

КАТЕДРА: ........................................................................................................                                

ФАКУЛТЕТ:  .....................................................................................................           

ВАЖАТ ВСИЧКИ ДЕФИНИЦИИ ОТ ЗАКОНА И ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  ВИД ДЕЙНОСТ  

 
брой 

 
Общо 

МУ П МУ П 

1.  

Брой публикации:  
– в научно издание реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus    
– в реферирани издания 

 

 
1 
1 

 
1 
3 

  

2.  
Заявка/удостоверение за патент, полезен модел, обект на интелектуална собственост - -   

3. Публикувана монография/студия/съавторство в книга - -   

4.  

Участие в одобрен научноизследователски проект:  
– национален/университетски – за ръководител/за член на колектива  
– международен – за ръководител/за член на колектива  
– съвместно с бизнеса – за ръководител/за член на колектива  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

  

5.  Участие в научни семинари, конференции и други научни форуми:  
– участие с доклад в научен международен форум  
– участие с доклад в научен национален форум  
– участие с постер в научен форум  

 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

  

6. Награди, грамоти и други материали за научни постижения - -   



Указания за кандидатстване : 

1. Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, 

главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен). 

Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени 

млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече 

назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди 

граждани.  

2. Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1. 

3. Документи за кандидатстване: 

- автобиография; 

- диплома; 

- мотивационно писмо; 

- списък с публикации; 

- работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./; 

- награди, грамоти. 

4. В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2019 г. минимум 1 статия в реферирано и 

индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание. 

 

Допълнителни пояснения 

1. Списък на публикациите - При описание на публикациите да се посочи точно научното издание, индескиране, ако има такова 

и рецензентите, ако публикацията не е в списание. За монографиите задължително се посочват брой страници и 

рецензентите. За по-убедително представяне може да се приложи копие на страниците, съдържащи тази информация. 

2. Списък на проектите - За всеки проект се описва: по коя програма е проектът,  № на проекта,  координираща институция, 

наименование на проекта, позиция в проекта и личен принос в изследванията по проекта. 

3. Описание на работната програма - Програмата обхваща периода от класирането да 30.09.2019 г. В работната програма 

кандидатът трябва да опише  темите, целите, етапите и вида на предстоящите научни изследвания. Задължително е в 

този период да се предвидят  минимум две публикации: една в  научно издание, индексирано в Web of Knowledge или  Scopus   

и една в реферирано научно издание. 

4. Други материали, награди и грамоти за научна дейност и постижения - Представят се само материали, които се отнасят 

за научноизследователска дейност и постижения. 

 

Лице за контакти:  доц.д-р ГАЛЕНА ИВАНОВА    galenaivanova@abv.bg        тел. 0887 79 00 79 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ   в каб. 215  при Амалия Урумова,    КРАЕН   СРОК   -  15.11.2018 г.  12 часа  /на обяд /. 
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