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ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА КРАТКОСРОЧНИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
НА МЛАДИ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

Университетският  комплекс  по  хуманитаристика  „Алма  Mатер”  на  СУ "Св.  Климент
Охридски"  обявява конкурс за  5 (пет) краткосрочни научни специализации на млади учени1 в
чужбина  в  областта  на  хуманитарните  науки.  Размерът  на  стипендията  е  до 10 000 лева за
специализации с продължителност  до 3 месеца. Предметът, сроковете, сумата и условията за
предоставяне на стипендията ще бъдат уточнени в договора с бенефициента, на база резултатите
от научното рецензиране на кандидатите. 

Обявата  е  ориентирана  към  млади  учени,  които  извършват  научноизследователска  и
научно-образователна  дейност  в  следните  научни  направления: история,  социология  и
политически  науки,  право,  философия,  култура,  педагогика,  филология  и  журналистика,
икономика, организация и управление, география. 

Кандидати,  които  са  били  бенефициенти  по  проект  Институт  за  докторанти  и
постдокторанти  „Диалог  Европа”,  както  и  настоящи  бенефициенти  на  Университетския
комплекс  по  хуманитаристика  „Алма  матер”,  не  се  допускат  до  участие в  конкурсната
процедура.

Приоритет в изследователската програма на Комплекса са теми, свързани с културно-
историческото  наследство,  приложението  на  съвременните  информационни  технологии  в
образованието и изследователската дейност, регионалните изследвания и устойчиво развитие,
езици, медии и култура.

Кандидатите  задължително  подават  следните  документи до  Научния  директор  на
Комплекса:

• Апликационна форма (по образец);
• Диплома за висше образование (магистърска степен);
• Автобиография (на български език);
• Препоръка от поне едно хабилитирано лице от България (на български език);
• Потвърждение  от  приемащата  стурктура  (факултет/департамент/катедра/звено  и/или

библиотека/архив и др.).

1 Съгласно  Закона  за  насърчаване  на  научните  изследвания  "Млад учен"  е  лице,  което  извършва
научноизследователска  и  научно-образователна  дейност  във  висше  училище  и/или  научна  организация  след
придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването
й.
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Срок за подаване на документите: 31 октомври 2013 г. (дата на получаване в СУ)

Документи се подават в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски” в запечатан плик със
следния текст:

На вниманието на Научния директор на Университетския комплекс по хуманитаристика
доц. Костадин Грозев

СУ „Св. Климент Охридски”,

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

бул. „Цар Освободител” № 15, Деловодство, ст. 114

1504, София, България

Конкурс за краткосрочни специализации на млади учени в чужбина

Заб.: Върху плика не се посочват никакви данни за кандидата.

Срок за обявяване на резултатите:  Резултатите от оценката на всички кандидатури ще бъдат
обявени до 1 декември 2013 г.

Заб.: Информацията,  която  се  събира  с  формуляра  за  кандидатстване,  е  приложима
единствено за целите на настоящия конкурс. С предоставянето й кандидатът се съгласява тя
да  бъде  използвана  от  Комисията  по  конкурсните  процедури  при  спазване  на  пълна
конфиденциалност.
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