
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Епископ Константин Преславски“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

Програмата е насочена към насърчаване на младите учени и постдокторанти и 
подпомагане развитието на тяхната кариера, за да се осигури качествено възпроизводство 
на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Срокът за 
изпълнение на програмата е три години, 2018-2020. Получените средства за Факултета по 
хуманитарни науки на Шуменския университет по програмата за 2020 г. са 11578,05  лв. 

ФХН ще осъществи дейност по модулите Млади учени и Постдокторанти (млад 
учен е изследовател до 10 г. след получаване на първа магистърска степен, а 
постдокторант - учен, придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 
години след придобиването й). Средствата по модула ще се изразходват за допълнителни 
месечни възнаграждения на вече назначени млади учени и постдокторанти на основен 
трудов договор в Шуменския университет. 

 
Необходими документи за кандидатстване: 
• Декларация по образец 
• Автобиография 
• Диплома за завършено образование и документ за владеене на чужд език 
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси 
• Описание на досегашната научна работа на кандидата (без данни, с които вече е 

участвал в предходни етапи на  програмата) 
- списък с публикации (в сраната и чужбина)  
- списък с цитирания (в сраната и чужбина) 
- участия с доклад във форуми (в сраната и чужбина) 
- участия в проекти (международни, национални, университетски)  
• Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа 
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка 
• Награди или грамоти (ако е приложимо) 
 
Срок за подаване на документите: 12.03.2021 г. 
 
Класирането на кандидатите ще се осъществи от комисия в състав: 
Председател: доц. д-р Светлана Неделчева 
Членове:  доц. д-р Стефан Минков 
   преп. Стефка Александрова 



 
Резултатите ще бъдат обявени на 29.03.2021 г. 
Повече информация ще намерите във файла с правилата на ФХН по програмата. 


