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Проект  BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ 

И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН 
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25, София 1113, България; тел. +35929792311, www.iempam.bas.bg 

 

Проект: „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели 

за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“   

 

П О К А Н А 

за набиране на участници в целевата група на проект „Изграждане и развитие на млади 

висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни 

изследвания от полза за биомедицината“,  

договор BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г.,  

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  

 

Проектът се изпълнява от Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей – БАН в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски” – Биологически 

факултет (БФ) и Факултет по химия и фармация (ФХФ), за периода 02.06.2017 - 31.12.2018 г. 

Допустими участници в целевата група на настоящия проект са докторанти, постдокторанти, 

млади учени и преподаватели от ИЕМПАМ-БАН и партньорските факултети на СУ, които се 

обучават и извършват научна или обучаваща дейност в областта на биомедицината. 

  

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
 

1. Докторанти – зачислени след 2014 г. на редовна, задочна или свободна докторантура към 

ИЕМПАМ-БАН, БФ или ФХФ на СУ. 

2. Постдокторанти – до 5 години след придобиването на образователната и научна степен 

„доктор”, на трудов договор в ИЕМПАМ-БАН, БФ или ФХФ на СУ. 

3. Млади учени – до 34 години с образователна степен магистър, придобита след 2007 г., на 

трудов договор в ИЕМПАМ-БАН, БФ или ФХФ на СУ. 

4. Преподаватели – да имат преподавателска дейност и да са на трудов договор в 

ИЕМПАМ-БАН, БФ или ФХФ на СУ. 

  

Кандидатите за участие в договора трябва да подадат следните документи: 
 

1. Заявление за участие в проекта (по образец). 

2. Копие на диплома за придобита образователна степен „магистър” – за всички категории. 

3. Копие на заповед за зачисляване за докторантите или копие от трудов договор за 

постдокторанти, млади учени и преподаватели. 

4. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор“ – за постдокторанти. 

5. Документ, удостоверяващ преподавателска дейност – за преподаватели. 

 
 

Необходимите документи се приемат от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа в работни дни 

в канцеларията на ИЕМПАМ-БАН, стая 209, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25 на БАН. 

 

Краен срок за подаване на документите: 15.06.2017 г. 

http://www.iempam.bas.bg/

