Конкурс за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2021-2022 г.
В съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г. и Заповед № I116/06.07.2021 г. на Председателя на БАН, ИЕМПАМ обявява конкурс за прием
на 1 докторант по специалност „Биохимия“ (01.06.10), професионално
направление 4.3 „Биологически науки” за учебната 2021-2022 г., редовна форма
на обучение.
В срок от 13.08.2021 до 13.10.2021 г. вкл. кандидатите подават следните
документи за участие в конкурса:
1. Заявление до директора на ИЕМПАМ – БАН по образец
2. Автобиография по европейски образец
3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ с приложения за взетите изпити или
уверение за дипломиране*
4. Удостоверение за признато от Министерство на образованието и науката
(МОН) висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище
5. Актуално медицинско свидетелство (не се представя, ако кандидатът е от
ИЕМПАМ)
6. Свидетелство за съдимост (не се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
7. Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и
съхранение на лични данни – попълва се при подаване на документите (не
се представя, ако кандидатът е от ИЕМПАМ)
8. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на
ПМС 90/26.05.2000 г., че кандидатът не е зачислен в редовна докторантура
в друго висше училище или научна организация (по образец)
9. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна област
10. Фактура за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул.
„Цариградско шосе“, № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя
на конкурсите, в които участват кандидатите)
11. Копие от документите за гражданство за чуждестранни граждани
* До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които
имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната
степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50). Кандидатите без дипломи
представят уверение от висшето училище за завършено образование, в
което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от
защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до
конкурса.

Изпитите ще се проведат:
по специалността
по чужд език

от 06.12 до 10.12.2021 г.
от 13.12 до 17.12.2021 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от
изпита по специалността най-малко „много добър“ 4.50 и по западен език
не по-малко от „добър“ 4.00.
За справки: тел. 02 979 23 11
Начало на докторантурата – 01.01.2022 г.

