МЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ.ОХРИДСКИ"
ОБЯВЯВА
КОНКУРС
за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г.
по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, предоставени
на факултета със заповед РД 19-479/21.12.2018 на Ректора на СУ в следните две
категории:
Категория
Изисквания за
образование
Трудови
правоотношения със
Софийски университет
към момента на
кандидатстване
Възможност за
сключване на трудов
договор със СУ
Период на договора
Предвиден брой
кандидати за
финансиране
Брутно месечно
възнаграждение, лв.

Млади учени (МУ-4)
Придобита първа
магистърска степен
не по-рано от 01.10.2009 г.
Актуален трудов договор
или допълнително
споразумение към такъв със
СУ

Постдокторанти (ПД-4)
Придобита първа докторска
степен
не по-рано от 01.10.2014 г.
Актуален трудов договор
или допълнително
споразумение към такъв със
СУ

4 ч. на ден

4 ч. на ден

от 01.10.2019 г. до 30.11.2019 г.
4
12

900

1500

Необходими документи за кандидатстване:






Заявление по образец;
Попълнен формуляр за проектно предложение;
Копие на дипломата за висше образование, ОКС „Магистър" за млади учени;
Копие на дипломата за придобита докторска степен за постдокторантите;
Копие на сертификат за владеене на чужд език – при наличие на такъв.

Срок за подаване на документите: от 13 септември до 20 септември 2019 г.
Всички документи се подават в един екземпляр на хартия и на електронен носител.
Дипломите се подават в копие и оригинал за сверяване, който се връща на кандидата.
Документи се приемат от 13.09.2019 г. до 20.09.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до
12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Козяк" № 1, Медицински
факултет на СУ, Деканат, стая № 3.

Етапи на конкурса:
1. Преглед на документите на кандидатите и допускане до етапа на оценка на тези,
които отговарят на условията за допустимост;
2. Оценка на кандидатите съгласно картата за оценка***;
3. Класиране на кандидатите;
4. Уведомяване на одобрените кандидати - до 20.09. 2019 г.;
5. Назначаване на одобрените изследователи за извършване на дейностите по
програмата за 01.10.2019 г. - 30.12.2019 г.
*** ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ДА ОБХВАЩА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2015 г. ДО
МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ.
Вътрешни правила за работа в БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ по НП „Млади учени и
постдокторанти“
Сведения за програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти" могат да се намерят
на http://www.mon.bg/bg/100542

