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ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, 

ОБЯВЕН ОТ МФ НА СУ 

ЗА 2019 Г. 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ: 

длъжност, степен, име, презиме, фамилия: 

кандидат в категория:  

□ МУ-4   □ ПД-4  

 

в трудови правоотношения със СУ:               □ ДА   □ НЕ   

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: 

 

НАСТАВНИК (ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ НА ОТД В МФ-СУ): 

длъжност, степен, име, презиме, фамилия: 

 

ПРОЕКТЪТ Е В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

□ 7.1 Медицина   □ 4.3 Биологически науки  

 □  4.1 Физически науки  

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 

30.11.2019 г.  

 

ПОДПИС НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ: 

      ПОДПИС НА НАСТАВНИКА: 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА (до 1 стандартна страница): 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМА (до 1 стандартна страница): 

Актуалност на научната проблематика (от 0 до 5 т.) 

 

Анализ на състоянието на научните изследвания по темата на проекта (от 0 до 5 т.) 

 

ЦЕЛИ И ХИПОТЕЗИ, МЕТОДИ И ПОДХОДИ (до 1 стандартна страница): 

Цели и хипотези на проекта (от 0 до 5 т.) 

 

Подходи и методи за постигане на целите на проекта (от 0 до 5 т.) 

 

Предходни изследвания и компетентност на изследователя в научната област (от 0 до 15 т.) 

 

ПЛАН НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ДЕЙНОСТИТЕ (до 1 стандартна страница): 

Описание на дейностите по проекта1 

 

Работна програма на проекта (от 0 до 5 т.) 

 

Разпространение на резултатите. Наукометрични показатели:  публикации (15 т. за публикация в научно 

издание с импакт фактор (Web of Science) или импакт ранг (Scopus), 10 т. за публикация в научно 

издание реферирано в Web of Science или Scopus без импакт фактор или ранг, 5 т. за публикация в 

пълен текст в нерефериран в Web of Science или Scopus сборник на конференция или списание)  и 

заявки (5 т.) и регистрация на патенти (10 т.) 

 

 

ПОДПИС НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ: 

      ПОДПИС НА НАСТАВНИКА: 

                                                           
1
 ВАЖНО: За посочените  научноизследователски дейности кандидатът не трябва да е получавал или да получава 

възнаграждение по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както 
и от други донорски програми. 
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НАУЧНА БИОГРАФИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ: 

длъжност, степен, име, презиме, фамилия: 

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ: 

заемана длъжност … от … до … ; месторабота … 

заемана длъжност … от … до … ; месторабота … 

ОСНОВНА ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 

ИМЕ, ИЗПОЛЗВАНО В ПУБЛИКАЦИИ НА ЧУЖД ЕЗИК: 

 

h-индекс (SCOPUS), Author ID (SCOPUS), Research ID (Web of Science), ORCID ID (ако е 

приложимо): 

 

ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД ДА ОБХВАЩА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2015 Г. ДО МОМЕНТА НА 
КАНДИДАТСТВАНЕ 

ПУБЛИКАЦИИ*, ЦИТИРАНИЯ*, ПРОЕКТИ*, ПАТЕНТИ (ако е приложимо): 

Научна  публикация в научно издание с импакт фактор (Web of Science) или импакт ранг (Scopus) 

(публикация с посочен линк) 

(публикация с посочен линк) 

Научна публикация в научно издание реферирано в Web of Science или Scopus без импакт фактор или 
импакт ранг 

(публикация с посочен линк) 

(публикация с посочен линк) 

Научна публикация в пълен текст в нерефериран в Web of Science или Scopus сборник на конференция или 
списание 

(публикация с посочен линк) 

(публикация с посочен линк) 

Цитирания с изключване на автоцитатите  

(цитирана и цитираща публикация) 

(цитираща и цитирана публикация ) 
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брой на цитатите, които могат да се намерят в SCOPUS/Web of Science: 

Участие в национален/университетски научноизследователски проект  

(наименование на проекта, номер, финансираща институция, период на изпълнение, ръководител) 
Удостоверява се със статии или доклади с посочена благодарност към договора 

Участие в международен научноизследователски проект  

(наименование на проекта, номер, финансираща институция, период на изпълнение, ръководител) 
Удостоверява се със статии или доклади с посочена благодарност към договора 

Ръководство на национален/университетски научноизследователски проект  

(наименование на проекта, номер, финансираща институция, период на изпълнение) 
Прилага се документ, удостоверяващ ръководството на проекта 

Ръководство на международен научноизследователски проект  

(наименование на проекта, номер, финансираща институция, период на изпълнение) 
Прилага се документ, удостоверяващ ръководството на проекта 

Публикувана заявка за патент или полезен модел  

(прилага се копие на свидетелството за патент/модел) 

Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство  

(прилага се копие на свидетелството за патент/модел) 

 

*При нужда се добавя нов ред. 

 

ПОДПИС НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ: ……………………….. 

 

 

 

 


