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ОБЯВА ЗА ПОСТДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС
Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер” на СУ "Св.
Климент Охридски" обявява конкурс за 8 (осем) места за постдокторантски стипендии за
кандидати български граждани, притежаващи образователната и научна степен „доктор” и
кандидатстващи с изследователски проекти в сферата на хуманитаристиката. Размерът на
стипендията е 10 600 лева за период до 12 месеца, като точната схема на изплащане на
стипендията ще бъде уточнена в договора с бенефициента.

Обявата е ориентирана към кандидати с образователната и научна степен „доктор”
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 40 години
и да са защитили докторската си дисертация след 1 октомври 2006 г.

Приоритет в изследователската програма на Комплекса са теми, 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 на постдокторантите: да разработят и приключат за 12 месеца от
датата на сключване на договора постдокторантското си изследване (в обем до 120
стандартни страници с предоставено право на финансиращата организация за първо
издание), а така също да разработят едносеместриален учебен курс, който да предложат
за включване в редовната учебна програма на факултет/департамент/катедра в СУ „Св.
Климент Охридски”. В договорите се указват още и условията за изплащане на стипендия
за период не по-дълъг от 12 месеца. В договора се описват изрично задълженията и
отговорностите на двете страни.

Краен срок за подаване на документите: 11 ноември 2011 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI

УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧЕН КОМПЛЕКС
България; София 1000
Бул. „Цар Освободител“ № 15
тел. +359878391869, факс +359 2 946 02 55
www.uni-sofia.bg

UNIVERSITY RESEARCH COMPLEX
1000, Sofia, Bulgaria 15
Tzar Osvoboditel Blvd.
tel. +359878391869; fax +359 2 946 02 55
www.uni-sofia.bg

Кандидатите, които кандидатстват с проект за постдокторантура, 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 проект (до 4 страници);
Автобиография (на български език);
Препоръка от поне едно хабилитирано лице от България (на български език).

Документи се подават 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 постдокторантури

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.

