
   
 

Покана за участие в селекция на експерти за изпълнение на дейности по Проект № 
BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, 

Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 
(ДОКТОРАНТ – 2)“ 

 
Уважаеми представители на Академичния състав, 

 
Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект „ДОКТОРАНТ - 2“ е 

необходимо сформиране на екип от експерти за изпълнение на дейностите. 
Екипът за управление на проекта кани заинтересованите представители на Академичния 

състав за участие в процедура по селекция за избор на експерти за организация и мониторинг на 
напредъка на изпълнение на следните дейности: 

1. „Експерт образователни дейности – за координация на дейността на докторантското 
училище“  
Отговорности: оказва съдействие на преподавателите в Докторантското училище, 
осъществява методическа подкрепа и подпомага взаимодействието им с докторантите, 
селектирани като целева група по проекта  
 
Изисквания: хабилитирани преподаватели в трудови правоотношения с МУ - Пловдив, с 
доказан опит в работа с докторанти, резултати при регламентиране и организиране на 
групови дейности с докторанти  
 

2. „Експерт образователни дейности – работа с консултантите (хабилитирани 
преподаватели от МУ-Пловдив и изявени учени – изследователи от ЕС)“  
Отговорности: подпомага създаването на изследователски потенциал и благоприятни 
условия за провеждане на научни изследвания на целевите групи чрез координиране на 
взаимодействието, съвместната работа и индивидуалното научно консултиране с 
хабилитирани преподаватели от МУ-Пловдив и утвърдени международно представени 
учени – изследователи.  
 
Изисквания: Хабилитирани преподаватели с доказан опит при ръководене и отчитане на 
НИД, съвместна дейност с международно утвърдени учени и съдействие при 
консултиране на наши изследователи  

 
3. „Експерт образователни дейности – изходяща и входяща мобилност“ 
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Отговорности: координира дейностите по  подготовката и провеждането на входящи 
и изходящи мобилности; съдейства за създаване и  развитието на партньорски мрежи 
между български и чуждестранни учени, за мултидисциплинарното сътрудничество с цел 
изграждане на устойчива среда за създаване на нови контакти, подобряване на 
приложността на научните резултати и постигане на дългосрочно развитие на 
представителите на целевата група.  
 
Изисквания: хабилитирани преподаватели с установени международни контакти, 
доказан опит в организация, провеждане и отчитане на международни мобилности 
(входящи и изходящи) по различни национални и международни програми за обмен; 
принос за университета и постигнати успешни резултати в ръста на мобилността в полза 
на МУ-Пловдив.  

 
4. „Експерт образователни дейности – организация и провеждане на Преподавател-

ската академия“ 
Отговорности: координира дейностите по подготовката и провеждането на 
Преподавателската академия; участва в разработването на програма, график и учебни 
материали за всеки от модулите на обучението. Съгласува и координира подготовката и 
дейността на лекторите. Извършва мониторинг на отчетите на преподавателите и 
окомплектоване на цялостната документация по провеждането на обученията. Следи за 
обратна връзка с целевите групи и качеството на провежданото обучение. 
Контролира трансфера на знания на представителите на целевите групи, обучени в 
университети в ЕС ("educating educators"), към участниците в обученията. 
Инициира дейности по институционализиране на преподавателската академия след края 
на проекта за устойчиви резултати от дейността и дългосрочно усъвършенстване на 
капацитета на целевата група и академичния състав в качеството им на преподаватели.. 
 
Изисквания: хабилитирани преподаватели с преподавателски стаж над 5 г., с 
организационно-административен опит и с опит и постижения в прилагане на 
иновативни образователни подходи; наличие на изграден капацитет в преподаването 
като: педагогически умения, комуникационни умения, презентационни умения, научно 
ръководство на докторанти. С визия за съдържанието на модулите за обучение в 
специализирано обучение с характер на „преподавателска академия“. 

 
5. Преподаватели в Преподавателската академия 
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Отговорности: разработване на програма, учебни материали и презентации, и 
провеждане на обучение, включващо лекционна част и практически упражнения. 
Примерни тематични области на преподаване - „Педагогически умения“, 
„Комуникационни и презентационни умения“, „Езикови правила при академичния стил 
на писане (на български и на английски език)“, „Научно ръководство на докторанти“. 
Учебните модули трябва да са свързани с подготовката на участниците в 
Преподавателската академия за обучение на възрастни, предоставяне на знания и 
изграждане на компетенции в сферата на научното ръководство и академичното 
преподаване. 
 
Изисквания: хабилитирани преподаватели с преподавателски стаж над 5 г., с опит в 
научно ръководство на изследователи; предимство е наличие на публикувани материали 
(статии, ръководства, методически указания, монографии и др.) в тематичната област 
на обучението. Наличие на преподавателски опит и изграден капацитет в преподаването 
като: педагогически умения, комуникационни умения, презентационни умения, езикови 
правила на научен текст, академичен текст, правила за редактиране на научни текстове, 
научно ръководство на докторанти.  
 

6. „Експерт  административни дейности – организиране на дейностите по подготовка 
на презентации, учебна и научна документация“  
Отговорности: подпомага представителите на целевата  група (студенти, докторанти, 
постдокторанти, млади учени и преподаватели) при подготовка на материалите им за 
презентиране в чужбина и оформяне на научната им документация 
 
Изисквания: висше образование, практически опит в подготовката на учебна и научна 
документация 
 

7. „Експерт образователни дейности – осигуряване на достъп до бази данни и научна 
информация“  
Отговорности: информира и подпомага представителите на целевите групи при 
ползването и достъпа до специализирани бази данни, електронни колекции и научна 
информация. 
 
Изисквания: висше образование, практически опит в работа с бази данни и научна 
информация 
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8. „Експерт връзки с обществеността и масови комуникации“ 
Отговорности: пряко отговаря за спазването на изискванията на Единния наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020;  
периодично публикува информация за проекта в официалната страница на университета, 
на интернет страницата на проекта  и създаването на Facebook страница на проекта; 
осъществява мониторинг по отношение спазване изискванията за визуализация на всички 
издавани по проекта материали и по време на осъществяваните по проекта дейности. 
 

Изисквания: висше образование, практически опит в дейности по публичност и 
визуализация, популяризиране и рекламиране. 

 

Необходими документи при кандидатстване: 
 

За всички позиции: 
• Мотивационно писмо по приложен формуляр 
• Професионална автобиография 

 

Допълнителни документи за позиция 4 (преподаватели в Преподавателската 
академия): 
 

• Проект на план-програма или предложения на теми за включване в обучителните 
модули в преподавателската академия;  

• Списък на авторски издания в сферата на преподаването (ако е приложимо). 
 
 
 

За допълнителна информация:  
Научен отдел – 032 602 224; Център “Проекти”, тел. 032 602321 (за проект „Докторант-2“) 
 

Документите за участие в процедура по селекция се продават в Деловодството на Ректората 
в срок до 28.07.2017 – 12:00 ч. 
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