НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И
ПОСТДОКТОРАНТИ"

МОДУЛИ "МЛАДИ УЧЕНИ" И "ПОСТДОКТОРАНТИ"

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
• По Национална програма "Млади учени и постдокторанти" е предвидено
финансиране, с което се цели привличане и задържане на млади хора за научноизследователска работа, увеличаване на броя на перспективните млади учени и
постдокторанти в страната за периода на изпълнение на програмата и реализиране
на публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млади учени и/или
постдокторанти.
• Програмата е за период от 3 години.
• Договорите и възнагражденията следва да са само за извършване на
научноизследователска дейност. Не трябва да има дублиране на заплащане за една и
съща научноизследователска дейност.
• Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични
дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално
финансиране, както и други донорски програми.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ – извършване на научноизследователска
дейност, съгласувана със съответната катедра и участие в публикация в научно
издание, реферирано в световноизвестни бази данни за срока на договора.
3. ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС
Информацията за конкурса e публикувана на сайта на ФФ на 11.01.2019 г.
4. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – от 11.01.2019 г.до 16.00 ч. на 25.01.2019 г.
5. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА – кандидатите трябва да отговарят на
всяко от следните условия:
• учени до 35 години (към 25.01.2019 г.)
• лица до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен
"магистър" (към 25.01.2019 г.)
• до 5 години след придобиване на ОНС "доктор", ако има такава за модул
постдокторанти (към 25.01.2019 г.)
6. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Заявление;
• Европейски формат автобиография;
• Диплома за получена образователна и научна степен „доктор“;
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси;
• Описание на досегашната научна работа на кандидата;
• Анотация и работен план за изследователска работа (1-3 години), съгласувани с
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Ръководителя на съответната катедра на ФФ;
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка;
• Награди или грамоти;
• Декларация за възнаграждения по други сходни програми;
За модул постдокторанти ДОПЪЛНИТЕЛНО се подават следните документи:
• Копие на страница от автореферат/дисертационен труд с публикациите, свързани с
придобиване на ОНС „доктор“ за модул постдокторанти;
• Списък и копия на публикации след придобиване на ОНС „доктор“ за модул
постдокторанти;
• Доказателства за рефериране в световноизвестни бази данни на изданията с публикации на
кандидата след придобиване на ОНС „доктор“ за модул постдокторанти;
• Списък и доказателства за участия в научни проекти след придобиване на ОНС „доктор“
за модул постдокторанти;
• Минимум 1 публикация в научно издание, реферирано в световноизвестни бази данни
след придобиване на образователна и научна степен „доктор“ за модул постдокторанти;
7. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
• Предвижда се отчет след края на всяка година от изпълнение на програмата, който
се отнася за изразходваните средства и за резултатите от изпълнението на програмата
– брой публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млад учен
и/или постдокторант.
• Комисията следи работата на младите учени и постдокторантите, работещи по
програмата и приема едногодишните им отчети, включващи подробно представяне
на извършената работа през периода. При незадоволителни резултати препоръчва
на ръководството на ФФ, МУ-София да прекрати договора на съответния млад учен
или постдокторант.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за възнаграждения по други сходни програми
Аз, долуподписаният ……………………………….................................
…………………………………………………………, кандидат за участие в
ННП
„Млади
учени
и
постдокторанти“
модул
……………………………………………………….. декларирам,
че
получавам/не получавам допълнително възнаграждение или стипендия по
други сходни програми с национално финансиране, финансиране от ЕС или
други донорски програми.

Дата……………………

Подпис………………………
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