
 

 

Уважаеми колеги, 

 
В срок до 10.02.2020г. имате възможност да кандидатстване 

за допълнителна стипендия в национална научна програма 

„Млади учени и постдокторанти“, финансирана от 
Министерството на образованието.  

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Привличане, задържане и развитие на 
ново поколение високо квалифицирани млади учени и 

постдокторанти за осигуряване на качествено възпроизводство на 

човешкия потенциал за научно-изследователска работа в 
изпълнение на НСРНИ и Националната пътна карта за научна 

инфраструктура (НПКНИ) в синергия с целите на ИСИС. 

СРОК НА ПРОГРАМАТА: три години 2018-2020. 
УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  

Пълният комплект от документи трябва да се депозира до 12.00 

часа на 10.02.2020 г. в секретариата на катедрата, 
администрираща професионалното направление на кандидата. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 За млади учени (МУ) се приемат 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 ѝ. 

 За постдокторанти (П) се приемат учени, придобили образователна и научна 

степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ. 

 Редовни докторанти, получаващи допълнителна докторантска стипендия по 

ПМС 90, нямат право да участват в програмата! 

 Постдокторантите трябва да опишат всички свои публикации от периода 

01.01.2015 г. до 10.02.2020 г. 

 Линк към критериите за избор на млад учен или постдокторант. 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

МЛАДИ УЧЕНИ 

•Автобиография 

•Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език 

•Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси 

•Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо) 
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•Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена. 

•Участие в проекти 

•Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа 

•Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка 

•Награди или грамоти 

 

ПОСТДОКТОРАНТИ 

•Автобиография 

•Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд език 

•Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси 

•Описание на досегашната научна работа на кандидата 

•Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена. 

•Участие в проекти 

•Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития 

•Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа 

•Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка  

•Награди или грамоти. 

 

 

 ПРИМЕРИ ЗА ОПИСАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ПРОЕКТНАТА 

АКТИВНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 

1. Публикувана монография: 

 Автор(и), заглавие, град, издателство, година на издаване, общ брой страници, 

ISBN, COBISS.BG-ID: 

2. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация: 

 Автор(и), заглавие, град, издателство, година на издаване, страници от – до, 

ISBN/ ISSN, линк към индексираната база данни 

3. Статии и доклади, публикувани в Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с научно рецензиране: 

 Автор(и), заглавие на публикацията. В: име на списанието/сборника (в курсив), 

номер на тома (в курсив); брой №; страници от – до, град, издателство, година на 

издаване, ISBN/ ISSN, COBISS.BG-ID: 

 

4.  Описание на проектите:  

 

 Име на програмата, по която е проектът, № на проекта, координираща 

институция, наименование на проекта, позиция на кандидатстващия в проекта 

/ръководител, координатор или участник/ 


