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О Б Я В А 

В изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ 
(МУПД-2) Медицински университет - Пловдив и Фармацевтичен факултет обявяват 
ДОПЪЛНИТЕЛНА селекция за млади учени. 

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“ 

Кандидати по този модул могат да:  
 са новоназначени по програмата в МУ-Пловдив, които отговарят на условието за млад 

учен; 
 заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест 

месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в МУ-Пловдив; 
 са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в МУ-

Пловдив, както и редовни докторанти към МУ-Пловдив; 
 са докторанти на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди 

датата на кандидатстване и са назначени на трудов договор в МУ-Пловдив; 
 са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на 

трудов договор в МУ-Пловдив. 
 
"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна 

дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа 
образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след 
придобиването ѝ. 

Кандидатите по този модул трябва да отговарят на определението за „млад учен“ за 
целия период на участие по програмата (придобита ОКС „магистър“ след 01 януари 2014 г.) 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
 
ЗА МЛАДИ УЧЕНИ: 

1. Заявление за участие (по образец). 
2. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси. 
3. Автобиография. 
4. Диплома за завършено образование. 
5. Диплома за специалност (ако е приложимо). 
6. Сертификат за владеене на чужд език. 
7. Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо). 
8. Списък с проекти, в които е участвал (ако е приложимо). 
9. Списък с публикации, в които е участвал (ако е приложимо). 
10. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа. 
11. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка, получени през последните две години (от 2020 г. - до момента). 

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/07/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%A4.docx
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12. Награди или грамоти, свързани с научната дейност, получени през последните две 
години (от 2020 г. - до момента). 

13. Оценъчна карта с ПОПЪЛНЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ  (по образец). 
14. Декларация за липса на двойно финансиране (по образец). 

 
 

Документи за участие, вкл. и на английски език (за кандидати, завършили извън 
страната), се приемат до 26.09.2022 г.: 

 в Деканата на Фармацевтичен факултет – гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А 

или  

 в електронен формат на е-mail: dean@ff.mu-plovdiv.bg. 

 
Контактно лице за Фармацевтичен факултет: 
доц. Бисера Пиличева, дф   
тел: 0888651857;  
e-mai: bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg  

 

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/07/1-%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_25.07.doc
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.docx

