Фармацевтичен факултет - Медицински университет-София
София ННП “Млади учени и постдокторанти”

В

изпълнение

на

Националната

научна

програма

„Млади

учени

и

постдокторанти“, Фармацевтичен факултет - Медицински университет-София
преобявява конкурс за млади учени и постдокторанти. Целта на националната
програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани
качества и потенциал за научна работа.
Срок за подаване на документи – до 20.02.2020 г. до 16:00 ч. в Деканата за
български студенти. Програмата е за период от 3 години /2019-2021 г./, като това
е втора година.

ПРАВИЛА
за работа на комисията, относно Национална програма „Млади учени и
постдокторанти“, назначена със заповед № Д-034/04.02.2020 г.
на Декана на Фармацевтичен факултет

Комисия в състав:
Председател:

проф. Илиана Йонкова – Зам. Декан по НИД

Членове:

проф. Константин Митов
гл. ас. Деница Алуани
Емилия Иванова – организатор обучение
Ирена Рангелова – главен счетоводител
Цеца Ангелова - ТРЗ и ЧР

обсъди критерии и срокове за участие в програмата.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА


Национална

програма

"Млади

учени

и

постдокторанти"

предвижда

финансиране, с което се цели привличане и задържане на млади хора за
научно-изследователска работа, увеличаване на броя на перспективните
млади учени и постдокторанти в страната за периода на изпълнение на
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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 /2019-2021 г./, като това е втората година;



Договорите и възнагражденията следва да са само за извършване на
научноизследователска дейност. Не трябва да има дублиране на заплащане
за една и съща научно-изследователска 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.
КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА „МЛАДИ УЧЕНИ И
ПОСТДОКТОРАНТИ“:

1. Млади учени


Лица, до 10 години след придобиване на първа образователноквалификационна степен "магистър" (към 20.02.2020 г.)

2. Асистенти, които не са придобили ОНС „Доктор“


опит в научно-изследователска дейност



публикации, участие в научно-изследователски проекти, участие в
научни форуми



допълнителна

научно-изследователска

дейност,

различна

от

свързаната с разработвания дисертационен труд, съгласувана с
Ръководителя на катедрата


за

асистенти

в

МУ-София

–

публикации,

участие

в

научно-

изследователски проекти


владеене на чужд език

3. Постдокторанти


Учени, до 5 години след придобиване на ОНС "Доктор" (към 20.02.2020 г.)



минимум 1 публикация в научно издание, реферирано в световноизвестни
бази данни след придобиване на образователна и научна степен „Доктор“
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ – извършване на научно-изследователска
дейност, съгласувана със съответната катедра и участие в публикация в научно
издание, реферирано в световноизвестни бази данни за срока на договора.
ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС
Информацията за конкурса ще се публикува на сайта на Фармацевтичен факултет
на 10.02.2020 г.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
До 20.02.2020 г. до 16:00 ч. в Деканата за български студенти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА НОВИ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА


АСИСТЕНТИ, БЕЗ ПРИДОБИТА ОНС „ДОКТОР“

o Заявление
o Европейски формат автобиография
o Диплома за получена образователна и научна степен „доктор“
o Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси;
o Описание на досегашната научна работа на кандидата
o Анотация

и

работен

план

за

бъдещата

изследователска

работа,

съгласувани с Ръководителя на катедрата на МФ
o Списък и копия на публикации
o Доказателства за рефериране в световноизвестни бази данни на изданията
с публикации на кандидата
o Списък и доказателства за участия в научни проекти
o Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по
негова преценка;
o Награди или грамоти;
o Декларация по образец
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АСИСТЕНТИ И ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ, С ПРИДОБИТА ОНС „ДОКТОР“

o Заявление
o Европейски формат автобиография
o Диплома за получена образователна и научна степен „доктор“
o Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси;
o Описание на досегашната научна работа на кандидата
o Анотация

и

работен

план

за

бъдещата

изследователска

работа,

съгласувани с Ръководителя на катедрата на МФ
o Копие на страница от автореферат/дисертационен труд с публикациите,
свързани с придобиване на ОНС „доктор“
o Списък и копия на публикации след придобиване на ОНС „доктор“
o Доказателства за рефериране в световноизвестни бази данни на изданията
с публикации на кандидата след придобиване на ОНС „доктор“ и цитирания
o Списък и доказателства за участия в научни проекти след придобиване на
ОНС „доктор“
o Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по
негова преценка;
o Награди или грамоти;
o Декларация по образец

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ПРОГРАМАТА :
o Заявление до Декана на ФФ;
o Анотация

и

работен

план

за

бъдещата

изследователска

работа,

съгласувани с Ръководителя на съответната катедра на ФФ;
o Декларация по образец

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ


Заседание на комисията и избор на кандидатите – до 24.02.2020 г.



Комисията разглежда и оценява постъпилите кандидатури, като се прави
класиране на кандидатите съобразно критериите за участие в конкурса.



Комисията препоръчва на ръководството на МУ-София сключване на
съответни договори със спечелилите кандидати.
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БРОЙ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
Предвижда се, съобразно общата сума да се финансират асистенти, без придобита
ОНС „Доктор“, асистенти и главни асистенти, с придобита ОНС „Доктор“.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ


Асистенти, без придобита ОНС „Доктор“– допълнително споразумение към
основното трудово възнаграждение 475 лв.



Асистенти и главни асистенти, с придобита ОНС „Доктор“- допълнително
споразумение към основното трудово възнаграждение 500 лв.
ДОГОВОРИ



За назначени в МУ-София млади учени - допълнително споразумение към
съществуващ трудов договор за девет месеца (от 01.03.2020 до 30.11.2020
г.) за допълнителна научно-изследователска дейност;



Докато изследователите отговарят на условията за млад учен или
постдокторант съгласно ЗННИ, могат да участват в програмата. След като
спрат

да

отговарят

на

условията,

вече

не

могат

да

получават

възнаграждения по нея.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА


Предвижда се междинен отчет до 01.07.2020 г. и окончателен отчет до
30.11.2020 г.

на 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. Годишният отчет се приема на катедрен съвет и
се подписва от Ръководителя на съответната катедра на ФФ.


Комисията следи работата на младите учени и постдокторантите, работещи
по програмата и приема шестмесечните им отчети, включващи подробно
представяне на извършената работа през периода. При незадоволителни
резултати препоръчва на ръководството на Фармацевтичен факултет при
МУ-София

да

прекрати

договора

на

съответния

млад

учен

или

постдокторант.
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