Критерии за подбор на млади учени
№

Критерии за подбор

ДА НЕ

Критерии за допустимост
(за да бъде допустим кандидатът, всички отговори трябва да са „ДА”)
1.
1а

Допустимост на младия учен да бъде бенефициент на проекта според
изискванията на схема 3.3.06. Младият учен:
е придобил или планира придобиване на образователна научна степен „доктор”

1б

извършва научноизследователска и научно-образователна дейност в СУ след
предобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, но не
повече от 10 години след придобиването й
1в
не е бенефициент по друг проект за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по същата схема. Допускат се
кандидати, които са били бенефициенти по схемите BG051PO001/07/3.3-02 или
BG051PO001/3.3-04, но не са участвали в предвидените по този проект дейности.
Изразено желание и съгласие да бъде бенефициент по проекта, мотивирани в
2.
мотивационно писмо
Подадени са всички изисквани за кандидатстване документи: мотивационно
3.
писмо; творческа автобиография, списък с публикации; копие от диплома за
магистър, документ за владеене на западен език; препоръка от член на
академичния състав на съответния факултет (допустимо е и член на екипа по
проекта)
Критерии за класиране на допустимите кандидати (от 0 до 5 точки за всеки критерий)
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Темата на защитената дисертация или на планираната докторантура на кандидата
е в областта на електронното обучение и/или педагогическите изследвания
Ясни изследователски цели и проблеми в областта на електронното обучение и
педагогическите изследвания, описани в мотивационното писмо, които се/ще се
разработват в дисертационен труд или монографичен труд по време на проекта
Публикации в областта на електронното обучение и/или педагогическите
изследвания (в България и в чужбина)
Участие на кандидата с доклади, постери, презентации в научни конференции и
събития, по тематика, свързана с електронното обучение и педагогическите
изследвания
Успешно завършени специализации и квалификации на младия учен по тематика,
свързана с електронното обучение и/или педагогическите изследвания
Ниво на владеене на чужд език, удостоверено с официален документ или с

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”
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съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

публикации на съответния език.
Допълнителни 2 точки получават млади учени с доказано високо ниво на владеене
на английски език, тъй като проектът предвижда обучение в Института по
образованието в Лондон, както и обучение в България от лектори от
Института.
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