
КОНКУРС за избор на участници  

в Национална научна програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“,  

модул „МЛАДИ УЧЕНИ“ 

 

ИИКТ обявява конкурс за избор на бенефициенти-млади учени по програмата (младите 
учени са специалисти, които извършват научноизследователска и научно-образователна 
дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа 
образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след 
придобиването й.)  

С финансирането на модула се цели привличането и задържането на млади хора за 
научноизследователска работа, както и увеличаване броя на млади учените в страната. 
Бенефициенти по модула ще бъдат млади специалисти, вече назначени в ИИКТ-
БАН на пълен работен ден, които ще получават допълнително брутно месечно 
възнаграждение не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от 500 лв. 

Необходими документи за кандидатстване: 
• Автобиография. 
• Диплома за завършено образование (първа магистърска степен) и сертификат за 

владеене на чужд език. 
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси. 
• Описание на досегашната научна работа на кандидата. 
• Списък с публикации и проекти, в които е участвал кандидатът. 
• Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепено от 

научния ръководител/зав. секция/лаб * (до 2стр.) 
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка. Награди или грамоти. 
• Кратка професионална автобиография на научния ръководител - избрани статии 

по темата и цитати. 
 

В проекта за бъдещо научно и кариерно развитие, който описва предвидените за 
извършване дейности по програмата, да се планират изследвания и резултати до 31 март 
2022 г. с междинен етап за отчитане на 31 март 2021 г. 

Документите се подават в едно хартиено копие и на електронен носител до доц. 
Станислав Харизанов, председател на Комисията по избор на млади учени за 
националната програма.  

Краен срок на подаване: 17 часа на 21 октомври 2020 г.  

Допълнителна информация може да се получи в Секретариата на ИИКТ-БАН  
(тел. 979 6611). 


