
ОБЯВА 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 

 

Факултета по технически науки към Шуменският университет „Епископ Константин 

Преславски“ обявява конкурс за  „изследовател - млад учен“ 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 месечно трудово възнаграждение в 

размер от 200 до 500 лв. 

 

Начин на провеждане на конкурса: 

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

технически науки на ШУ ще се проведе 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. Средствата ще бъдат използвани за 

допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени във ФТН млади учени. 

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; 

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). 

 

 Подаване на документи: Документи се приемат в стая 410 на корпус 3 от 09:00 часа на 

30.03.2021 г. до 16:00 часа на 13.04.2021 г. вкл. и се изпращат в електронен вид на e-mail: 

s.ivanov@shu.bg 

 

Квота: По програмата ще бъде финансиран един млад учен от ФТН на ОТД в ШУ  в срок 

до 31.10.2021 г. за шест месеца на 4 часов работен ден.  

  


