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ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА МЛАДИ УЧЕНИ В
БЪЛГАРИЯ
Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер” на СУ "Св.
Климент Охридски" обявява конкурс за 6 (шест) места за стипендии за специализации на
чуждестранни млади учени кандидатстващи с изследователски проект в сферата на
хуманитаристиката с продължителност 6-8 седмици в СУ „Св. Климент Охридски” (по
изключение в друго българско висше училище или научна организация). Размерът на
стипендията е до 6000 лева за период до 8 седмици, като точната схема на изплащане на
стипендията ще бъде уточнена в договора с бенефициента

Обявата е ориентирана към кандидати с образователна и научна степен „доктор”
(или докторанти по изключение) в следните области: история, археология, етнология,
архивистика, политически науки, право, философия, администрация и управление,
икономика, журналистика и обществени комуникации, филология, национална сигурност.
Те трябва да са на възраст до 35 години и към момента на подаването на документите да
са изследователи в чуждестраннo висше училище или изследователски център.

Приоритет в изследователската програма на Комплекса са темите, свързани с
културно-историческото наследство, българистиката, приложението на съвременните
информационни технологии в образованието и изследователската дейност, регионалните
изследвания и устойчивото развитие.

Одобрените кандидати сключват договори с Комплекса, в които се включват
следните задължения: да извършат изследователска дейност за времето на престоя си в
България, да участват в събития на Комплекса и дискусии с други специализанти, да
подготвят наративен отчет за извършеното, да са до 35-годишна възраст към момента на
кандидатстването. В договорите се указват още и условията за изплащане на стипендията
за период не по-дълъг от 8 седмици и се описват изрично задълженията и отговорностите
на двете страни.
Срок за подаване на документите: 11 ноември 2011 г. (дата на получаване в СУ)
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Кандидатите, които кандидатстват за специализация в България, задължително
подават следните документи до Научния директор на Комплекса:
•
•
•

•
•
•

Апликационна форма (по образец);
Диплома за висше образование (магистърска степен);
Документ удостоверяващ получена образователна и научна степен „доктор”
(диплома, препис от Протокол на научно жури, служебна бележка от висшето
училище/научен институт);
Аргументация на изследователския престой (до 2 страници на английски език);
Автобиография (на английски език);
Препоръка от поне едно хабилитирано лице от страната на кандидата (на
английски език).

Документи се подават или по електронен път (с прикачени файлове) на адрес
office@dialogueeurope.org, или в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски” в
запечатан плик със следния текст:

На вниманието на Научния директор
хуманитаристика доц. Костадин Грозев

на

Университетския

комплекс

по

СУ „Св. Климент Охридски”,
Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер”
бул. „Цар Освободител” № 15, Деловодство, ст. 114
1504, София, България
Конкурс специализации в България

Заб.: Информацията, която се събира с формуляра за кандидатстване, е приложима единствено за целите
на настоящия конкурс. С предоставянето и кандидатът се съгласява тя да бъде използвана от комисиите
за избор при спазване на пълна конфиденциалност.

