ОБЯВА
ЗА КОНКУРС ЗА НАГРАДА
на името на доцент Димитър Добрев Добрев

С решение на Факултетния съвет на ФМИ от 25 април 2016 г.
(Протокол № 5) се обявява конкурс за награда на името на доцент Димитър
Добрев Добрев. Наградата ще бъде връчена на студент от ФМИ (ОКС
„бакалавър“ или ОКС „магистър“) с показани високи резултати в
обучението по направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и
научни постижения в областта на информатиката.
Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 (две
хиляди) лева.
За наградата може да кандидатства:
 всеки студент от ОКС „бакалавър“, завършил най-малко три
семестъра по учебния си план, със среден успех от изпитите до
момента на кандидатстване, не по-малък от много добър 5,00 (за
всеки отделен изпит най-малко добър 4,00);
 всеки студент от ОКС „магистър“, завършил ОКС „бакалавър“
във ФМИ с успех от държавния изпит, не по-малък от много
добър 5,00, и с изискване за успех от семестриалните изпити
(включително тези от ОКС „бакалавър“), равнозначно на това за
студентите от ОКС „бакалавър”.
Кандидатите трябва да представят:
 академична справка;
 копие на диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или съответна
академична справка (за студентите от ОКС „магистър“);
 материали, удостоверяващи научни постижения в областта на
информатиката – научни публикации, доклади на научни форуми
(в случай, че имат такива);
 материали, удостоверяващи награди от национални и
международни студентски олимпиади или други състезания по
информатика (в случай, че имат такива);
 две препоръки от преподаватели от ФМИ или други научноизследователски организации, като поне една от тях е от
хабилитиран щатен преподавател от ФМИ;
 списък с имена и данни за контакт на поне трима преподаватели
от ФМИ или други научноизследователски организации, които
биха могли да дадат устен отзив за кандидата.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса за
наградата на името на доцент Димитър Добрев Добрев е 15 юни 2016 г.
Кандидатите трябва да представят документите си за участие в
конкурса в стая 202 на ФМИ в писмен вид или в електронен вид на адрес
dekanat@fmi.uni-sofia.bg.
Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия,
назначена със Заповед на Декана на ФМИ, в срок до 15 юли 2016 г.
Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на
ФМИ.

