
ВАЖНО ЗА 7. КОНКУРС 

 

Предстои седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с 

участието на България. От 01.09.2012 г. започва подаване на документи за 

кандидатстване за изследователски стипендии. 

 

Изисквания към кандидатите, определени от Комитета за наблюдение и 

оценка 

 

За постигане на целите на програмата, а именно подкрепа за обещаващи млади 

учени в началото на своята кариера, са приети следните правила за подбор на 

кандидатите:  

1. за докторантска стипендия – могат да кандидатстват докторанти, след 

първата година на докторантурата. 

2. за постдокторантска стипендия – се допускат кандидати в рамките на 5 

години след получаване на докторска степен. Датата на защитата на 

дисертацията е от решаващо значение. 

 

ВАЖНО – Новини от последния Комитет за наблюдение и оценка 

Според решението на Комитета за наблюдение и оценка кандидатите за 

докторанти и постдокторанти, които вече са взимали стипендия за научни изследвания 

в рамките на програмата за научен обмен, нямат право да кандидатстват втори път в 

тази програма. Решението се отнася само за кандидатите изследователи, а не за техните 

ментори. 

 

Необходими стъпки за кандидатстване 

 

1. Намиране на ментор (ръководител от швейцарски университети или 

научни центрове) 

1* Ако нямате вече създадени контакти с учени и изследователи от Швейцария, 

може да използвате информацията, публикувана на сайта на програмата: www.sciex.ch. 

Налице е списък с приемащите швейцарски институции, от които имате възможност да 

изберете своя ментор и да установите контакт с него. 



2. Подаване на документи – осъществява се онлайн. На сайта на програмата 

(www.sciex.ch) има рубрика Кандидатстване, в която са представени формулярите за 

кандидатстване заедно с ръководство за тяхното попълване. 

 

Списък на българските научни институции, акредитирани да обучават 

докторанти 

 

Стопанска академия 

Български университети 

Българска академия на науките 

 

По-подробна информация за програмата Sciex може да бъде намерена на 

интернет-адрес: www.sciex.ch или като се свържете с координиращата организация в 

България – Дирекция „Наука“ в МОМН. 

Лице за контакт: Янита Жеркова 

тел.: +359 2 9217648 

e-mail: swiss_scholarship@mon.bg 

 

 

 

 

 


