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Геолого-географски факултет (ГГФ) на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ обявява 
 
 
 
 

К О Н К У Р С 
 
 
 
за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат 
финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и 
постдокторанти“ от средствата, отпуснати на ГГФ със заповед № РД 
19-479/21.12.2018 на Ректора на СУ в четири категории: 
 

Категория Млади учени Постдокторанти 

Необходимо 

образование 

МУ-4 МУ-8 ПД-4 ПД-8 

Придобита първа 

магистърска степен не по-

рано от 30.09.2009 г. 

Придобита първа докторска 

степен не по-рано от 

30.09.2014 г. 

Трудови 

правоотношения 

със Софийски 

университет към 

момента на 

кандидатстване 

Имат 

трудов 

договор 

със СУ 

Не са в 

трудови 

правоотнош

ения със СУ 

Имат трудов 

договор със 

СУ 

Не са в 

трудови 

правоотноше

ния със СУ 

Възможност за 

сключване на 

трудов договор 

със СУ 

4 ч. на ден 8 ч. на ден 4 ч. на ден 8 ч. на ден 

Период на 

договора 
от 01/04/2019 г. до 30/09/2019 г. 

Предвиден брой 

кандидати за 

финансиране 

2 1 4 1 

Брутно месечно 

възнаграждение, 

лв. 

380 900 750 1500 

 

Срок за подаване на документите: от 20 февруари до 12 март 2019 г. 



  

 
България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 

тел.: +359 2 9876 292;  факс: +359 2 9463 022 

www.uni-sofia.bg;  decanat@gea.uni-sofia.bg 

Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.  

phone: +359 2 9876 292;  fax: +359 2 9463 022 

www.uni-sofia.bg;  decanat@gea.uni-sofia.bg  

За категории МУ-4, МУ-8, ПД-4 и ПД-8: 

Необходими документи за кандидатстване: 

Заявление по образец, 

Попълнен формуляр за проектно предложение, 

Диплома за висше образование, ОКС „Магистър“, 

Диплома за придобита докторска степен за постдокторантите, 

При необходимост, копия на посочени от кандидата в проектното предложение материали, за 
които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни. 

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 20.02.2019 г. до 12.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 

12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София 1504, бул. „Цар Освободител“15, 

сграда Ректорат на СУ, Деканат на ГГФ, 2 етаж, Северно крило, кабинет 254, при 

секретари Мариана Василева и Катя Младенова. 

За категория ПД-8 кандидати чужденци (for category PD-8 foreign postdoctoral candidates): 
Required application documents: 
• Curriculum vitae. 
• Doctoral Degree diploma. 
• A detailed project including a description of the applicant's current scientific work, a research 
programme and specific approaches/methods for its implementation as well as expected results (up to 

5 pages). 
• List of publications and projects in which the applicant participated. 
• List of contributions with papers, posters, presentations in scientific conferences and events. 
• Project for future scientific and career development of the candidate supported by the host scientific 
supervisor/section/lab Head. 
• Other materials proving the professional qualities of the candidate at his/her discretion. 

Before applying, a contact with a host institution supervisor should be established. 
Documents have to be submitted in English from 20.02.2019 to 12.03.2019 to e-mail: 

botnd@gea.uni-sofia.bg 
 

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 попълнения Формуляр за проектно предложение; 
3. Класиране на кандидатите; 
4. Уведомяване на одобрените кандидати – до 20/03/2019 г. 
5. Назначаване на одобрените изследователи на допълнителен или основен трудов договор 
със СУ за извършване на дейностите по програмата – от 01/04/2019 г. на срочен трудов 
договор с краен срок 30/09/2019 г. 
Повече сведения за програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ могат да се намерят 

на 
http://www.mon.bg/bg/100542 
 

http://www.uni-sofia.bg/feba
http://www.uni-sofia.bg/feba

