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КРИТЕРИИ
ЗА ПОДБОР НА ДОКТОРАНТИ
Критерии за допустимост
(за да бъде допустим кандидатът, всички отговори трябва да бъдат
„ДА”)
Д1
Допустимост на докторанта да бъде бенефициент на проекта
според изискванията на схема 3.3.06. Докторантът:
Д1.1
е приет по специалност, акредитирана от НАОА с оценка най‐
малко „Мн. добър” и приложена към договора по проекта към
датата на неговото стартиране (4.10.2012 г.)
се обучава в редовна, задочна или свободна форма на
Д1.2
докторантура във ФМИ
не е бил и в момента не е бенефициент по друг проект за
Д1.3.
подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени” по схеми BG051PO001/07/3.3‐
02 или BG051PO001/3.3‐04 в същото си качество
е първа, втора или в началото на третата година от
Д1.4
докторантурата си към момента на започването на проекта
(4.10.2012 г.). Докторантите в задочна форма на обучение
могат да кандидатстват за бенефициенти и ако са в началото
на 4та година на своята докторантура.
Посредством заявление за участие е изразено желание и съгласие на
Д2.
докторанта да бъде бенефициент по проекта
Изразено е съгласие на научния ръководител в заявлението на
Д3.
докторанта за включване в проекта
Критерии за класиране на допустимите кандидати
К1.
Докторантът има положителна атестация
(за докторанти 2, 3 и 4 година)

К2.

Докторантът е изпълнил индивидуалния си учебен план към
момента на разглеждане

К3.

Докторантът е участвал със съобщение/доклад в конференции
и семинари (ако е приложимо)

К4.

Докторантът има публикации, отнасящи се до темата на
изследване (ако е приложимо)

К5.

Докторантът е участвал в индивидуални и/или колективни
научно‐изследователски проекти и задачи (ако е приложимо)

К6.

Докторантът владее чужди езици

ДА

НЕ

1 точка при
покриване
на критерия
1 точка при
покриване
на критерия
по 1 точка
за всяко
съобщение
по 1 точка
за всяка
публикация
по 1 точка
за всеки
проект
по 1 точка
за всеки език
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КРИТЕРИИ
ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ
Критерии за допустимост
ДА НЕ
(за да бъде допустим кандидатът, всички отговори трябва да бъдат
„ДА”)
Д1
Допустимост на младия учен да бъде бенефициент на проекта
според изискванията на схема 3.3.06. Младият учен:
Д1.1
извършва научно-изследователска или научнообразователна дейност във ФМИ на СУ в направление,
акредитирано за ФМИ, според шифър и наименование съгласно
класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления
Придобил е образователно-квалификационна степен
Д1.2
"магистър" преди не повече от 10 години
не е бил и в момента не е бенефициент по друг проект за
Д1.3.
подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени” по схеми BG051PO001/07/3.3‐
02 или BG051PO001/3.3‐04 в същото си качество
Посредством заявление за участие е изразено желание и съгласие на
Д2.
младия учен да бъде бенефициент по проекта
Критерии за класиране на допустимите кандидати
К1.
Младият учен е участвал със съобщение/доклад в по 1 точка
за всяко
конференции и семинари (ако е приложимо)
съобщение

К2.

Младият учен има публикации, отнасящи се до темата на
изследване (ако е приложимо)

К3.

Младият учен е участвал в индивидуални и/или колективни
научно‐изследователски проекти и задачи (ако е приложимо)

К4.

Младият учен е разработил материали за курсове в
бакалавърски или магистърски програми на СУ (ако е
приложимо)
Младият учен води курсове в бакалавърски или магистърски
програми на СУ (ако е приложимо)

К5.
К6.

Младият учен владее чужди езици

по 1 точка
за всяка
публикация
по 1 точка
за всеки
проект
по 1 точка
за всеки курс

по 1 точка
за всеки курс
по 1 точка
за всеки език
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КРИТЕРИИ
ЗА ПОДБОР НА
ПОСТДОКТОРАНТИ
Критерии за допустимост
ДА НЕ
(за да бъде допустим кандидатът, всички отговори трябва да бъдат
„ДА”)
Д1
Допустимост на постдокторанта да бъде бенефициент на проекта
според изискванията на схема 3.3.06. Постдокторантът:
Д1.1
извършва научно-изследователска или научно-образователна
дейност като нехабилитиран във ФМИ на СУ в направление,
акредитирано за ФМИ, според шифър и наименование съгласно
класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления
Придобил е образователно-научна степен "доктор" преди
Д1.2
не повече от 5 години
не е бил и в момента не е бенефициент по друг проект за
Д1.3.
подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени” по схеми BG051PO001/07/3.3‐
02 или BG051PO001/3.3‐04 в същото си качество
Посредством заявление за участие е изразено желание и съгласие на
Д2.
постдокторанта да бъде бенефициент по проекта
Критерии за класиране на допустимите кандидати
К1.
Постдокторантът е участвал със съобщение/доклад в по 1 точка
за всяко
конференции и семинари (ако е приложимо)
съобщение

К2.

Постдокторантът има публикации, отнасящи се до темата на
изследване (ако е приложимо)

К3.

Постдокторантът е участвал в индивидуални и/или
колективни научно‐изследователски проекти и задачи (ако е
приложимо)
Постдокторантът е разработил материали за курсове в
бакалавърски или магистърски програми на СУ (ако е
приложимо)
Постдокторантът води курсове в бакалавърски или
магистърски програми на СУ (ако е приложимо)

К4.

К5.
К6.

Постдокторантът владее чужди езици

по 1 точка
за всяка
публикация
по 1 точка
за всеки
проект
по 1 точка
за всеки курс

по 1 точка
за всеки курс
по 1 точка
за всеки език

