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СЕКРЕТАР

До Директора на:.

Уважаема Г-жо/Г-н Директор,
Във връзка с изпълнението на втората година от НП „Млади учени и
постдокторанти“ финансирана от МОН е необходимо в срок до 14

февруари 2020г. да изпратите следната информация:
Актуален списък на млади учени от звеното, одобрени от НС като
бенефициенти за 2 рия етап от Програмата. Задължително е попълването на
Таблицата в Приложение 1.
Актуален списък на постокторанти от звеното, одобрени от НС като
бенефициенти за 2 рия етап от Програмата.
ПОСТДОКТОРАНТИТЕ, КОИТО СА БИЛИ ОДОБРЕНИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ЗА 1 ВИЯ ЕТАП ОТ ПРОГРАМТА И СА
ЛЕГИТИМНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОНЕ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕ ПОДАВАТ НАНОВО
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ВАЖНО: Условия за кандидатстване:
Необходими документи за кандидатстване:
Млад учен: (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна
дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа
образователно-квалификационна степен "магистър", НО н е П О В е ч е ОТ
след придобиването й).
•
•
•
•

10 ГОДИНИ

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)..

•
•
•
•

Списък с публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо).
Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено от
научния ръководител/зав. секция/лаб * (до 2стр.)
Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по
негова преценка. Награди или грамоти.
Кратка професионална автобиография на научния ръководител- избрани
статии по темата и цитати.

Пост-докторант: (учен, придобили образователна и научна степен "доктор",

НО н е

П О В е ч е ОТ 5 ГОДИНИ след придобиването й)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Автобиография.
Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд
език.
Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научни
интереси. Посочва се изрично в коя научна област кандидатства постдокторанта. *
Подробен проект включващ научноизследователска програма и конкретни
подходи/методи за изпълнението й (до Юстр.).
Описание на досегашната научна работа на кандидата.
Списък с публикации и проекти, в които е участвал.
Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции
и събития.
Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено от
приемащия научния ръководител/зав. секция/лаб.
Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по
негова преценка.Награди или грамоти.
Кратка професионална автобиография на научния ръководител от
приемащата институция- избрани статии по темата и цитати.
* Научните области по които се кандидатства за пост-докторантска
стипендия са:
❖ химия (СНЕ),
❖ социални и хуманитарни науки (SOC),
❖ информационни и инженерни науки (ENG),
❖ околна среда и геонауки (ENV),
❖ науки за живота (LIF),
❖ Математика (МАТ),
❖ Физика (PHY)

ВАЖНО!!!!!

> Документите за кандидатсване и в двата модула се подават
и на електронен носител.
> Документите за модул „Постдокторанти“ се подават на
английски език.
Научният съвет на звеното на свое заседание одобрява предложените
кандидатури на млади учени и пост-докторанти, които ОТГОВАРЯТ на условията
на Програмата. Документите на всички одобрени кандидатури се депозират в
деловодството на БАН заедно с:

•
•
•

протокола на НС на звеното,
списък на кандидатите, като изрично се отбелязва за кой
модул на Програмата участват .
За младите учени се попълва Таблица (Приложение 1)

Документите се подават:
> В деловодството на БАТТ Л------------------------л
> Срок за подаване на до

