ПРОЦЕДУРА НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ
Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж.
https://www.mon.bg/bg/100542 , https://naukamon.eu/) и актуализираната Национална стратегия
за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (вж.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231)
Философски
факултет на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени1 и постдокторанти.2

-

Кандидатстването по програмата става с:
Документи по образец
Индивидуален изследователски проект

I.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.
2.
3.
4.

Заявление по образец (линк - Zajavlenie -кандидат млад учен пост-док);
СV – европейски формат;
Копия от диплома за първа завършена магистратура и /или първа ОНС „доктор“;
Трудов договор (в случаите, в които кандидатите вече имат трудови правоотношения с
ФФ на СУ);

Документите за кандидатстване се оформят във файлове, които се наименуват на
латиница с фамилията и инициал на първото име на кандидата, последвано от името на
документа (напр. IvanovI_Zajavlenie-кандидат млад учен пост-док; IvanovI_CV;
IvanovI_diploma-MA; IvanovI_CV; IvanovI_diploma-MA/PhD; IvanovI_dogovor).
Всички документи по точки 1-4 се оформят в отделна папка с наименование на
латиница, включващо фамилията и инициал на първото име на кандидата и „Documents“ (напр.
IvanovI_ Documents).
5. Списък с публикации на кандидата за последните 5 години. Списъкът с публикации
трябва да бъде попълнен в екселски файл „ОБРАЗЕЦ - научни резултати“ - лист
„Публикации“, изготвен по следния начин (линк към файл „ОБРАЗЕЦ - научни
резултати“):

Млади учени са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във
висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователноkвалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Дата на
придобиване е тази на протокола на държавната изпитна комисия.
2
Постдоkторанти са учени с образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след
нейното придобиване за първи път. Дата на придобиване е деня, в който дисертационният труд е
защитен успешно.
Основанието за млад учен или пост-докторант трябва да бъде в сила не само в момента на
кандидатстването по програмата, а през целия период на финансиране по програмата (минимален срок
– до kрая на м. септември 2021 г., аkо назначаването е от 1.04.2021 г.).
1

2
5. Списък с публикации:
Моля, попълнете пълни библиографски данни на публикациите по модела посочен в ръководството на ФФ,
рубрики „Примери за описание на цитирани източници на книжен носител“ и „Примери за описание на
цитирани източници на електронен носител““ - http://phls.uni-sofia.bg/article/2341
по темата на
извън темата на
Библиографско
дисертацията
дисертацията
№ Публикация:
описание на
/магистърската теза
/магистърската теза
публикациите
(отбелязва се с „Да“ (отбелязва се с „Да“
или „Не“)
или „Не“)
1.

в сборник, книга или монография

в научно списание, което не е
индексирано и реферирано
в научно списание, индексирано и
3. реферирано в специализирани бази
данни [1]
в съвременни български научни
издания с научно рецензиране,
4
включени в НРС [2]
в световните научни бази данни [3]
5
[1] Такива са научните издания, включени в следните специализирани бази данни за научна периодика: CEEOL
[https://www.ceeol.com/],
ERIH+ [https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/],
EBSCOHost [https://www.ebsco.com/products/ebscohost-platform],
JStore [https://www.jstor.org/],
РИНЦ [https://www.elibrary.ru/project_risc.asp].
[2] Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране се
поддържа от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и
документация. https://nrs.nacid.bg/register/search
[3] Научните издания, включени в „световните научни бази данни – SCOPUS, WEB of SCIENCE (All
Databases)“
2.

6. Списък с участия в научно-изследователски проекти за последните 5 години. Попълва
се в екселски файл „ОБРАЗЕЦ - научни резултати“, лист „Проекти“. Не се зачитат
участия в проекти, в които кандидатите са изпълнявали технически функции. Списъкът
с участия в проекти трябва да бъде изготвен по следния начин (линк към файл
„ОБРАЗЕЦ - научни резултати“):
№

Наименование на проекта

Финансираща
институция и
програма

Период на
изпълнение

Ръководител
на проекта

Позиция, която
кандидатът е заемал
в проекта

1.
2.
3.

7. Списък с проведени специализации в чужбина за последните 5 години. Попълва се в
екселския файл, лист „Специализации“. Мобилност/обмен по програма Еразъм не се
считат за специализация. Двойна научна докторантура също не се счита за
специализация. В случай, че няма проведени специализации в първата клетка се
изписва „няма проведени“. Попълва се в екселски файл „ОБРАЗЕЦ - научни резултати“
- лист „Специализации“ (линк към файл „ОБРАЗЕЦ - научни резултати“):
№
1.
2.
3.

Приемащ университет/
научно-изследователски
институт и държава

Тематично поле на
специализацията/
проект, който е
бил разработван

Период на
провеждане на
специализацията

Източник,
финансиращ
специализацията

Научен
ръководител/
консултант на
специализацията

3

8. Участия в научни конференции за последните 5 години. Зачитат се само участията с
подготвен и изнесен доклад или постер. Попълва се в екселски файл „ОБРАЗЕЦ научни резултати“ - лист „Конференции“. Списъкът с конференции трябва да бъде
изготвен по следния начин (линк към файл „ОБРАЗЕЦ - научни резултати“):
№

Име на конференцията

Организатор

Период на
провеждане

Място на
провеждане

Заглавие на представения
доклад /постер

1
2
3
4

Документите от точка 5 до точка 8 се оформят в екселски файл с име на латиница,
включващо фамилия и инициал на първо име на кандидата и ОБРАЗЕЦ - научни резултати
(напр. IvanovI_ОБРАЗЕЦ - научни резултати).
9. Проектно предложение, разработено по формуляр (линк към формуляр –
„FF_Formuljar_project“). Името на файла включва фамилия, инициал на първо име на
кандидата и FF_Formuljar_project (напр. IvanovI_FF_Formuljar_project).
10. Отчет за изпълнение на дейностите по проекта от 2020 г. - за млади учени и постдокторанти, които кандидатстват за неговото продължаване през 2021 г. (по приложен
образец). Името на файла включва фамилия, инициал на първо име на кандидата и
Отчетна форма – за предишни участници в програмата (напр. IvanovI_ Отчетна форма
– за предишни участници в програмата)
Документите се изпращат на електронния адрес на г-жа Ирена Черешарова на
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
В срок до 24 часа след изпращане на документите на електронния адрес кандидатите
получават входящ номер, което удостоверява и успешното им получаване.
II.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДБОР

Факултетна комисия, избрана от Факултетния съвет на Философски факултет, Протокол
№6 от 01.12.2020 г. и Протокол №10 от 12.02.2021 г. и назначена със заповед на Декана №
19/12.02.2021 г. оценява постъпилите кандидатури.
ПОДБОРЪТ НА КАНДИДАТИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ТРИ ЕТАПА:
1. Първи етап: проверка за допустимост на кандидатите.
1.1. Допустимост на кандидатите за участие в конкурса по категориите „млад учен“ и
„пост-докторант“.
1.2. Преглед на постъпилите документи.
Прегледът на документите се извършва от представителите на докторантите – членове на
Комисията. Въз основа на резултатите от прегледа Комисията взима решение за допустимост.
На кандидатите, които не отговарят на някои от посочените изисквания за
административно съответствие се изпраща съобщение за прекратяване на процедурата за
кандидатстване. Този отказ не подлежи на обжалване.
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2. Втори етап – оценка на научно-изследователските резултати и проектното предложение
на кандидатите
2.1.Оценка на научно-изследователските резултати на кандидатите за последните 5
години по обявените критерии. Оценяването по тези критерии се извършва от
представителите на докторантите – членове на Комисията. Въз основа на данните
от оценката Комисията класира кандидатите по тези критерии.
Критерии за оценка на научно-изследователските резултати
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерий
Защитена първа дисертация
Защитена първа магистърска теза
Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза за последните 5
години
Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза за последните 5
години
Участие в научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ към МОН,
оперативните програми или други национални и международни научни институции
за последните 5 години
Участие в научно-изследователски проекти на Философски факултет, финансирани
от ФНИ на Софийски университет за последните 5 години
Специализации в чужбина за последните 5 години
Участие в научна конференция с доклад/постер за последните 5 години

Точки
10
5
5 точки на
публикация
3 точки на
публикация
3 точки на
проект
3 точки на
проект
5 точки
3 точки

Резултатите от посочените критерии формират 10% от оценката на научния
потенциал на кандидатите.
2.2. Оценка на научно–изследователския проект на кандидатите по изготвени от
комисията критерии. Оценката на научно-изследователските проекти се извършва
от хабилитираните членове на Комисията по приложена експертна карта за оценка.
Хабилитираните представители в Комисията взимат решение за оценката на всеки
проект с обикновено мнозинство.
Кандидатите, чиито проектни предложения не са изработени по приложения
формуляр – образец, не се допускат до оценяване.
Критерии за оценяване на проектните предложения:
№
1
1.1
1.2
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1
4.2
5

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
Познаване на академичните публикации в областта на проекта - Анализ на
състоянието на научните изследвания по темата на проекта и актуалност на
научната проблематика Актуалност и оригиналност на проблема
Интер- или мултидисциплинарност на проекта
Цели на проекта - реалистичност на поставените цели
Описание на изпълнението на проекта
Изследователски задачи
Методология;
Видове дейности
Приносен характер на предложената тема - Очаквани резултати и научни приноси.
Приложимост на резултатите
Значимост на резултатите за Философски факултет от гледна точка на планирани
публикации, конференции и друг вид научни изяви, обосновани чрез работа по
проекта
Значимост на резултатите за развитието на научната област
График и изпълнимост на проектното предложение – Работна програма
ОБЩО

оценява се от ... до ...
от 0 до 4 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 6 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 6 т.
от 0 до 4 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 2 т.
от 0 до 20 т.

Резултатът от експертната оценка на проектното предложение формира 90% от
оценката на научния потенциал на кандидатите.
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Всички проектни предложения, които получат оценка не по-малка от 15 т. се
допускат до третия етап от оценяването. Всички кандидати, преминали успешно през
втория етап от процедурата получават персонални съобщения за това и покана за участие в
третия и последен етап – интервю по предварително изготвен график.
Всички кандидати, които не са преминали успешно прага от 15 точки при оценка на
проектните им предложения получават персонално съобщение с резултата от конкурса. При
поискване, в срок до 7 дни след датата на уведомяване, кандидатите могат да получат
експертната карта за оценка на проектното си предложение. Тази информация се предоставя в
срок до 24 часа след поискването й.
3. Трети етап: интервю.
По време на интервюто кандидатите трябва да защитят представените от тях проекти и да
отговорят на въпроси на хабилитираните членове на комисията. Тяхното представяне се
оценява по следната скала:
1. Много слабо представяне – 1 точка
2. Слабо представяне – 2 точки
3. Добро представяне – 3 точки
4. Много добро представяне – 4 точки
5. Отлично представяне – 5 точки
Въз основа на резултатите от трите етапа в подбора Комисията класира кандидатите за
млади учени и пост-докторати и предлага на ФС на ФФ тяхното одобряване. След
решението на ФС на ФФ одобрените кандидати се предлагат за назначаване на трудов
договор за срок не по-малък от 6 (шест) месеца – до края на 2021 г.
III.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на Философски факултет след
неговото приключване. Информацията се оповестява по входящия номер, получен при
кандидатстването.

