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ОБЯВА ЗА ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС
Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер” на СУ "Св.
Климент Охридски" обявява конкурс за 3 (три) места за стипендианти – докторанти на
самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки за граждани на ЕС (без
България) и трети страни. Размерът на стипендията е 20000 лева за период до 36 месеца,
като точната схема на изплащане на стипендията ще бъде уточнена в договора с
бенефициента. Приемът на докторанти става при условията и реда предвидени в Закона за
развитието на академичния състав в Република България и Правилникa за условията и
реда за придобиване на научни степени и заемане на длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски”.

Обявата е ориентирана към кандидати с образователната и квалификационна
степен „магистър” в следните области: история, археология, етнология, архивистика,
политически науки, право, философия, администрация и управление, икономика,
журналистика и обществени комуникации, филология, национална сигурност.

Изследователски приоритет на Комплекса са теми, свързани с културноисторическото наследство, българистиката, приложение на съвременните информационни
технологии в образованието и изследователската дейност, регионалните изследвания и
устойчивото развитие.

Одобрените кандидати сключват договори с Комплекса, в които се включва
задължението на Комплекса те да бъдат зачислени като докторанти на самостоятелна
подготовка в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на договора и задължението
на докторанта да представи за защита в срок до 36 месеца своя дисертационен труд . В
договорите се указват още и условията за изплащане на стипендията за период не подълъг от 36 месеца, както и другите задължения 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 ще бъдат зачислени през учебна 2011-2012 г., задължително
подават следните документи до Научния директор на Комплекса:

•
•
•

•
•
•

Апликационна форма (по образец);
Копие от диплома за висше образование (магистърска степен);
Заявление за признаване на придобито висше образование или съответното
удостоверение за признаването му ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище (по силата на чл. 21, т. 13 от Закона за висшето образование)
Проект на дисертационен труд и библиография (на български или английски
език);
Автобиография (на английски език);
Други документи по преценка на кандидата – напр. препоръки, списък с
публикации и др.

Документи се подават в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски” (стая 114-115) 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 докторантури
Същите документи могат да бъдат подадени по пощата или чрез куриерски услуги, с
валидност на пощенското клеймо (до 11 ноември 2011 г.) на адрес:
Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd., room 114-115.
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.

