До доц. д-р Дорина Асенова
Декан на Медицинския факултет
на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в конкурса
за финансиране на млади учени и постдокторанти
по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“
за 2019 г.
от ……………………………………………………………………………………..
/трите имена на кандидата/
e-mail: ..............................................................

тел. ..............................................

Уважаеми г-жо Декан,
Моля да бъда допуснат до участие в обявения конкурс за финансиране на млади учени и
постдокторанти по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата,
отпуснати на Медицинския факултет на СУ със заповед на Ректора на СУ РД 19479/21.12.2018 г.
Към момента на подаване на заявлението съм в трудово правоотношение със СУ:

☐ ДА

☐ НЕ

Категорията, в която участвам, е:

☐ МУ-4

☐ ПД-4

Проектното предложение, с което участвам е в професионално направление:

☐ 7.1 Медицина

☐ 4.3 Биологически науки

☐ 4.1 Физически науки
Датата на придобиване на първата ми магистърска степен е : ……………………………
Датата на придобиване на първата ми докторска степен е : ……………………………….
/попълва се, ако е приложимо/
Работя в:
/отбелязват се и се попълват всички, които важат за кандидата/


тематично направление на ИСИС 2020

☐ Индустрия за здравословен живот и био-технологии.


приоритетна област на НСРНИ (2017-2030)

☐ Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и
екотехнологии, биотехнологии, екохрани.


научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна
инфраструктура (НПКНИ) – моля, посочете:
………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации – моля, посочете:
………………………………………………………………………………………..
проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ – моля, посочете:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
проекти, финансирани от Национални научни програми – моля, посочете:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………





С настоящето заявление,
 Декларирам, че съм запознат с изискванията за участие в конкурса;
 Декларирам, че съм уведомен, че ако не успея да изпълня заложените
наукометрични показатели в проектното ми предложение, няма да мога да
участвам в следващите конкурси за финансиране на млади учени и
постдокторанти от средства на Биологическия факултет на СУ по програмата на
МОН „Млади учени и постдокторанти“, докато не покажа, че съм изпълнил
заложените наукометрични показатели в настоящето проектно предложение.
 Декларирам, че във всички публикации, резултат от изпълнението на настоящето
проектно предложение, ще изказвам благодарност на програмата на МОН „Млади
учени и постдокторанти“ за финансирането ми.
 Декларирам, че за научноизследователските дейности, описани в проектното
предложение, с която кандидатствам по този конкурс, не получавам
възнаграждение по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз,
друго национално финансиране, както и от други донорски програми.
Към заявлението прилагам следните документи за участие в конкурса:






Попълнен формуляр за проектно предложение
Копие на дипломата за висше образование ОКС „Магистър“ за младите учени
Копие на дипломата за придобита докторска степен за постдокторантите
Копие на сертификат за владеене на чужд език – при наличие на такъв
Други документи – моля, посочете.

С уважение,
Дата:

…………………………..
/Име, фамилия, подпис/

