Факултет по обществено здраве към МУ-София обявява конкурс за
участие по „Национална програма за финансиране на млади учени и
постдокторанти” съгласно Решение № 577 от 17.08.2018г. на Министерски
съвет на Република България.
По проекта могат да кандидатстват:
1.
Лица от академичния състав на ФОЗ на основен трудов
договор, отговарящи на определението „млад учен” – до 10 години
след придобиване на ОКС „магистър”
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА „МЛАД УЧЕН“
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Придобита първа образователно-квалификационната степен „Магистър“.
Периодът на придобиване на първата образователно-квалификационната
степен „Магистър“ да е по-кратък от 10 години (считано от датата на
подаване на заявлението за кандидатстване)
Сертификат за владеене на чужд език
Кандидатът да не получава допълнителни възнаграждения или
допълнителни стипендии по други сходни програми с национално
финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми.
Отчитане на разходваните средства предоставени по програмата
Отчитане на реализираната дейност от всеки участник в програмата
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „МЛАД УЧЕН“

Заявление за кандидатстване в Националната научна програма „Млади учени и
постдокторанти“;
2. Автобиография;
3. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-научна
степен „Магистър“
4. Сертификат за владеене на чужд език;
5. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси;
6. Описание на досегашната научна работа на кандидата;
7. Списък и копие на научни публикации, на които кандидата е автор
8. Списък на научни проекти, в които е участвал кандидата (документи
удостоверяващи участие на кандидата)
9. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа;
10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата (по
негова преценка);
11. Награди или грамоти.
1.

2. Лица отговарящи на определението „постдокторант” - до 5
години след придобиване на ОНС „доктор”.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА „ПОСТДОКТОРАНТИ“
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Придобита първа образователно-научна степен "Доктор“
Периодът на придобиване на първата образователно-научна степен "доктор“ да
не е по-дълъг от 5 години (считано от датата на подаване на заявлението за
кандидатстване). Обхваща се периода 2014-2018 г.
Сертификат за владеене на чужд език
Кандидатът да не получава допълнителни възнаграждения или
допълнителни стипендии по други сходни програми с национално
финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми.
Отчитане на разходваните средства предоставени по програмата
Отчитане на реализираната дейност от всеки участник в програмата

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ „ПОСТДОКТОРАНТИ“
Заявление за кандидатстване в Националната научна програма „Млади учени и
постдокторанти“;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита първа образователно-научна степен "Доктор“
4. Сертификат за владеене на чужд език;
5. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси;
6. Описание на досегашната научна работа на кандидата;
7. Списък и копие на научни публикации, на които кандидата е автор
8. Списък на научни проекти, в които е участвал кандидата (документи
удостоверяващи участие на кандидата)
9. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа;
10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата (по
негова преценка);
11. Награди или грамоти.
1.

Документите се подават в срок до 28.01.2019г. в Деловодството
на ФОЗ, каб. 50. За справки сектор наука ФОЗ.

