
ОБЯВА 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за  

заемане на длъжността „изследовател - млад учен“ в област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника, научна специалност Комуникационни мрежи и системи във 

Факултета по технически науки на ШУ по Национална програма „Млади учени и 

постдокторанти“. Длъжността се заема по срочен трудов договор - за срок от 6 месеца, 

на 4-часов работен ден и с основно месечно трудово възнаграждение в размер от 450 

лв. до 600 лв.  

 

Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът за заемане на длъжността „изследовател - млад учен“ във Факултета по 

технически науки на ШУ ще се проведе по реда на глава пета, раздел ІV от КТ чрез 

събеседване с допуснатите до участие кандидати. 

 

Условия за кандидатстване: 

В конкурса могат да участват лица, отговарящи на критериите за млад учен на 

Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“, а именно: придобита първа 

магистърска степен не по-рано от 01.11.2011 г. Новоназначеният изследовател - млад 

учен трябва да извършва научноизследователска дейност: в приоритетните области на 

НСРНИ (2017-2030); в тематичните направления на ИСИС 2020; в научна 

инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ); в 

проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в 

проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми. 

 

Документи за кандидатстване: 

1. Заявление в свободен текст; 

2. Aвтобиография (Еuropass формат); 

3. Диплома за магистър/Диплома за ОНС „доктор“ (копие); 

4. Мотивационно писмо; 

5. Списък с публикации и цитирания за периода 2018-2020 г.; 

6. Списък с участия на научни форуми за периода 2018-2020 г.; 

7. Списък с участия в научноизследователски проекти и научни програми за периода 

2018-2020 г.; 

8. Награди, грамоти (копия); 

9. Работна програма (цел; задачи; етапи на изпълнение; резултати, свързани с 

изпълнение на индикаторите на програмата) – не повече от 3 стр.; 

10. Формуляр с показатели за оценка (попълва се на място). 

 

Задължения за длъжността „изследовател - млад учен“: Извършване на 

научноизследователска дейност по тема, съобразена с приоритетните области на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания /НСРНИ/ (2017-2030), 

публикуване на авторски статии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни и/или заявка за патент или регистриран патент за срока на 

договора. С приоритетно значение за Факултета по технически науки са приложните 

изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии. 

При поискване на кандидатите се предоставя длъжностната характеристика на 

конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея. 

 



 Подаване на документи: Документи се приемат от 04.03.2021 г. до 04.04.2021 г. вкл. в 

отдел „Човешки ресурси” (стая 115А на корпус 1) на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, ул. „Университетска“ № 115, гр. Шумен, от 08:00 часа до 16:30 

часа За допълнителна информация: тел. 054/830 773, 054/830 495, в. 276. 

  

  


