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ПОКАНА
за участие
в КОНКУРС
за подбор на ПОСТОДКТОРАНТИ, които да бъдат финансирани по Национална
програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на
Педагогически факултет към Шуменски университет
утвърдено с решение на Академичен съвет, Протокол № РД-05-05/29.01.2021 г.
В съответствие със стратегията за развитие на научния потенциал и специфичните
нужди от специалисти Педагогическият факултет към Шуменския университет обявява
Конкурс за подбор на Постдокторанти (учени, придобили образователна и научна степен
"доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) по Национална програма към
Министерството на образованието „Млади учени и постдокторанти“.
Програмата е в изпълнение на препоръката на Policy Support Facility панела на ЕК за
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 третата (2021 г.) година по програмата е до 1 ноември 2021 г.
Разпределение на средствата
Брой места
Продължителност
Месечно
Категория
за позиция
възнаграждение
„Млад учен“
6 месеца/4 часа
Постдокторанти
до 2
750 лв.
на ден

Основание
Допълнително
споразумение към
ОТД

Изисквания за допускане до Конкурса
На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени
постдокторанти, отговарящи на следните условия:


Образователно научната степен „доктор“ на кандидата трябва да е придобита след
01.11.2016 година.

 Кандидатите трябва да са в трудово правоотношение със ШУ „Еп. Константин
Преславски“.
Изисквания към кандидатите
Постдокторантите трябва да работят в:
● приоритетни области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания
в Република България 2017-2030 г.;
● научни
области,
в
които
Педагогическия
факултет
осъществява
научноизследователска дейност;
● тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация
на Република България 2014-2020 г.;
● научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на
Република България;
● в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и
иновации;
● в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни
програми.
Критерии за оценка и подбор
Оценката и подбора на постъпилите кандидатури ще се осъществява по следните критерии:
Показател/Критерии

Точки

I. Научна биография на кандидата (за предходните три години) > ٭40 точки
1.1. Публикации в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни
бази данни

3т. за брой

1.2. Публикации в издания, реферирани и индексирани в SCOPUS и/или Web
of Science

6т. за брой

1.3. Монографии

6т. за брой

1.4. Участие в международни конференции

4т. за брой

1.5. Участие в национални конференции

2т. за брой

1.6. Участие в национален научноизследователски проект

4т. за брой

1.7. Участие в международен научноизследователски проект

5т. за брой

II. Оценка на проектното предложение٭

> 14 точки

2.1. Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и
научния профил на ПФ

от 0 до 7

2.2. Значимост на проблема

от 0 до 7

2.3. Реалистичност и значимост на очакваните резултати

от 0 до 7

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие >٭16 точки
3.1. Планирана/и публикация/и в издание, което се реферира и индексира в
световноизвестни бази данни

от 0 до 10

3.2. Планирано участие в международна конференция

от 0 до 7

3.3. Планирано участие в национална конференция

от 0 до 5

3.4. Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на
кандидата

от 0 до 4

 ٭Задължителен минимум

Документи за кандидатстване:
Заявление (по образец)
Автобиография
Проектно предложение (по образец)
Копие от дипломата за ОНС „доктор“
Списък с публикации, включително и доказателствен материал – копие на
публикациите или web-адрес
Списък с участие в научни форуми – международни и национални, включително и
доказателствен материал: копия от сертификати за участие или web-aдрес, от който
да се вижда, че кандидатът лично е представил материал на конференцията
Списък с участие в проекти. Посочват се: година на участие в проекта,
наименованието на проекта, № на проекта, роля в проекта

Срокове:

Пдаване на документите: от 02. 03.2021 до 17.03.2021
Оценка и класиране на проектните предложения: от 18.03.2021
до 24.03.2021
Уведомяване на кандидатите за резултата: 26 март 2021 г.
Сключване на договори: след 29.03.2021 г.

Адрес за подаване на документи:

Документи (на хартиен и електронен носител) се приемат всеки
работен ден до 16:00 часа на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени
ескадрони“ 22, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Корпус 2,
деканска канцелария, гл. координатор Илияна Георгиева.

Оценката и подбора на кандидатурите се извършва от Комисия в състав:
Председател: доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев
Членове:
доц. д-р Екатерина Люцканова
доц. д-р Росица Михайлова
проф. Нели Димитрова
Нели Дякова

01.03.2021 г.

