
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. Получените средства 

за Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет по програмата за 2022 г. 

са: 

 Сума в лева за модул 

“Млади учени” 

Сума в лева за 

модул “Постдокторанти” 

ФХН 3865,58 3865,58 

 

ФХН ще осъществи дейност по модулите Млади учени (до 2 млади учени) и 

Постдокторанти (до 1 постдокторант). 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: 

1. Декларация по образец 

2. Автобиография 

3. Диплома за завършено образование и документ за владеене на чужд език 

4. 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)  

6. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа 

7. Oписание на научните изследвания: 

7.1. Анализ на състоянието на изследванията по проблема; 

7.2. Изследователски цели и задачи; 

7.3. Очаквани резултати и научни приноси: 

- Посочете къде ще бъдат приложени резултатите от вашите проучвания (наука,  

икономика), как ще бъдат разпространени – участие в дискусии, семинари, кръгли 

маси, конференции, др. и потенциалния интерес от различни групи потребители; 



- Представете очаквани резултати, които имат значителен потенциал за приложение в 

практиката (компютърна програма, технология, патент, рационализация, модел и 

др.); 

7.4.Приложимост на резултатите (научни постижения, разпространение на 

резултатите, научен обмен, професионално развитие, социални ефекти и 

др.); 

Задължително изследването завършва с публикация/публикации в издания, 

индексирани и реферирани в Scopus и/или Web of Science, като публикациите се 

планират в проектното предложение. 

8. Работна програма 

8.1. План на изследванията. Разпределете работата по проекта на обособени 

работни пакети, състоящи се от задачи, които са свързани по между си. Възможно е 

планираните дейности да са включени и само в един работен пакет.  

8.2. Описание на работните пакети  

Пример:  

Работен Пакет 1 

Обща цел и очаквани резултати, задачи, които са включени в дадения работен 

пакет. 

За всяка задача посочете следното: цел, методика, наличното оборудване за 

изпълнение на задачата, продължителност (брой месеци), 

8.3. Работна програма 

№ на задачата Продължителност в месеци 

 1 2 3 4 5 6 

 

1       

2       

 

9. Литература 

10. Финансов план (Попълнете Формуляр 2) 

10.1. Обосновка на финансовия план. 

11. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка 

12. Награди или грамоти (ако е приложимо) 

 

Срок за подаване на документите: 12.09-20.09.2022 г. 

 

Класирането на кандидатите ще се осъществи от комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Светлана Неделчева 

Членове:  доц. д-р Стефан Минков 

   докт. Ивайло Горчев 

Резултатите ще бъдат обявени на 30.09.2022 г. 

Повече информация ще намерите във файла с правилата на ФХН по програмата. 


