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      Уважаеми членове на академичния състав,  

Шуменският университет ВИ КАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ЕЖЕГОДНИЯ 

КОНКУРС за проекти за научноизследователска и художественотворческа дейност 

съгласно „Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 

разходването на    средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност“ и Решение на 

Академически съвет от 26.01.2018 г с Протокол № 5. 

 

Проекто-предложенията за конкурса са за следните групи проекти: 

Група А: Проекти за научни изследвания или художественотворческа дейност в 

областите на науката или изкуството, в които Шуменския университет подготвя 

студенти и докторанти 

Група Б: Проекти за подготовка за участие в международни научни програми 

Група В: Проекти за допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти 

или проекти за художественотворческа дейност, финансирани от национални или 

международни научни организации 

Група Г: Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми 



Група Д: Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби и 

други прояви, свързани с художественотворческата дейност 

Група Ж: Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и 

конкурентноспособни научни изследвания и художественотворческа дейност в 

държавните висши училища 

Група З: Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и 

издания с импакт фактор; 

Група И: Демонстрационни проекти; 

Група К: Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и 

издания с импакт фактор; 

Група Л: Издаване на научни трудове. 

 
Средствата за финансиране на проектите се разпределят по следните 

направления съгласно “Систематаза организация, провеждане, класиране и отчитане на 
проектите, участващи в конкурса за финансиране от средствата, целево отпуснати от 
държавния бюджет за научноизследователска и художественотворческа дейност 
 на Шуменския университет за 2018 г.”: 

 Общоуниверситетски проекти(класирани ще бъдат не повече от три броя) в 

следните тематични направления: 

1. Повишаване на професионалните умения и чуждоезиковата комуникативна 

компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския 

университет  

2. Мониторинг на образованието и НИХТД в ШУ в контекста на 

взаимодействието „образование-наука-практика“ 

3. Подкрепа на специализирани публикации в издания  с импакт фактор (IF) и 

издания с импакт ранг (SJR); 

 Партида „Факултетски проекти“ – по научни области, в които основните 

структурни звена на ШУ обучават студенти и докторанти. 

 

 

 


