МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТИ
във връзка с изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.009-0028,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:
„Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво
развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки:
Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация

Увод
Факултетът по химия и фармация (ФХФ) при Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, в качеството си на Бенефициент, работи за успешната реализация на проект
BG05M2OP001-2.009-0028, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, процедура „Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади учени – Фаза 1”: „Постигане на оптимална среда за
обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата
на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“.
С изпълнението на дейностите по проекта се цели да се разработи специфичен локален
механизъм „Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ в рамките на Факултета по
химия и фармация при СУ „Св. Кл. Охридски“, който ще допринесе за развитието на човешкия
и интелектуален капитал чрез оптимизиране условията за качествено обучение, проектна
практика и придобиване на социален опит в комуникация с европейски образователни и научни
центрове и институции.
Очакваните дългосрочни резултати от постигането на тази цел са: удовлетворяване на
потребностите за растеж и задържане на специалистите в сферата на научните изследвания и
образованието

и

привличане

и

развитие

на

ново

поколение

висококвалифицирани

изследователи и специалисти в областта на научно-изследователската и развойна дейност
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(НИРД), което ще създаде условия за превръщането на университетите в съвременни центрове
на знанието, обединяващи основните компоненти на триъгълника на знанието: образование –
наука – иновации, както и да бъдат подобрени интегриращите връзки между образование –
наука – бизнес на основата на принципите на иновативно докторантско и продължаващо
обучение за изграждане на икономика, основана на знанието.
Плануваните специфични цели и дейности са ясно дефинирани в предвидена в проекта
модерна рамка за развитие на индивидуалния капацитет чрез мерки за повишаване
квалификацията на изследователите, мобилност и кариерно развитие.

Целеви групи
Предвидените в проектното предложение целеви групи включват студенти, млади учени,
докторанти, постдокторанти и преподаватели от Факултета по химия и фармация, както
следва:
І. ЦЕЛЕВА ГРУПА 1 – „Млади учени до 34 г. и студенти“ – 35, в това число 20 докторанти
/редовни, задочни и на самостоятелна подготовка/, 10 постдокторанти и 5 студенти;
ІІ. ЦЕЛЕВА ГРУПА 2 – „Преподаватели“ – 80.
Приоритет за участие в Целева група 2 имат преподаватели на длъжност – асистент,
главен асистент и доцент (до 10 години след хабилитация).
Кандидатите за участие в целевите групи следва да заявят участие за всяка желана от тях
дейност, като Дейности 6 и 9 са задължителни за участниците по останалите дейности.

Изисквания за кандидатстване за участие в Целева група 1 по проекта
1.

Кандидатите да имат траен интерес за развитие в НИРД в разнообразен образователен

контекст с цел повишаване компетентността и информираността си в дългосрочен план.
2.

Кандидатите да отговарят на условието да са млади учени до 34 г., включително за времето

на провеждане на желаната от него дейност.
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3.

Кандидатите от подгрупата на постдокторантите да отговарят на определението за

постдокторант: учен, който е придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече
от 5 години след придобиването ѝ.
4.

Кандидатите от подгрупата на студентите да са обучаващи се в ОКС „магистър“,

постигнали значителни резултати в своето обучение и с изявени интереси в НИРД.
5.

Подадено заявление за участие по образец, което съдържа следната информация:



Дата на зачисляване и дата на отчисляване за придобиване на ОНС “доктор” (за

докторанти);


Дата на придобиване на образователно-научна степен “доктор” (за „постдокторанти”);



Срок на магистърската програма (за студентите) и успех от обучението до момента на

кандидатстване;


Област на научноизследователска или научно-образователна дейност, която извършва

кандидатът във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”;


Тема/направление на изследователския труд, върху който кандидатът работи в момента и

желае да бъда подпомогнат.
6.

Подадена автобиография (европейски формат), в която да се съдържа и следната

информация:


Списък с публикации (ако е приложимо);



Списък на участия със съобщение/доклад в конференции и семинари (ако е приложимо);



Списък на индивидуални и/или колективни научноизследователски проекти и задачи, в

които е участвал кандидатът (ако е приложимо);


Списък на курсове в бакалавърски или магистърски програми на СУ, за които кандидатът е

разработил материали (ако е приложимо);


Списък на курсове в бакалавърски или магистърски програми на СУ, в които кандидатът е

водил или води занятия (ако е приложимо);


Езици, които кандидатът владее (според Европейската езикова рамка).
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Изисквания за кандидатстване за участие в Целева група 2 по проекта
1. Кандидатите да имат траен интерес за развитие в НИРД в разнообразен образователен
контекст с цел повишаване компетентността и информираността си в дългосрочен план.
2. Кандидатите да са преподаватели на ОТД във Факултета по химия и фармация.
3. Подадено заявление за участие по образец, което съдържа следната информация:


Област на научноизследователска или научно-образователна дейност, която извършва

кандидатът във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”;


Тема/направление на изследователския труд, върху който кандидатът работи в момента и

желае да бъда подпомогнат.
4.

Подадена автобиография (европейски формат), в която да се съдържа и следната

информация:


Списък с публикации, монографии, учебници и учебни помагала (ако е приложимо);



Списък на участия със съобщение/доклад в конференции и семинари (ако е приложимо);



Списък на индивидуални и/или колективни научноизследователски проекти и задачи, в

които е участвал кандидатът (ако е приложимо);


Езици, които кандидатът владее (според Европейската езикова рамка).

Комисия за подбор
1. Назначава се комисия за извършване на подбор на целевите групи по проекта по решение на
екипа за организация и управление на проекта.
2. Комисията разглежда постъпилите заявления от кандидатите за включване в целевите групи.
3. Комисията за подбор се състои от трима членове – хабилитирани преподаватели,
представители на Бенефициента по проекта – СУ „Св. Климент Охридски”.

Процедура за подбор
В рамките на проекта следва да бъде проведена процедура за подбор на участници в
целевите групи в срок определен от членовете на екипа по организация и управление на
проекта.
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Процедурата за подбор включва следните етапи:
1. Информационна кампания за набиране на кандидати за членове на целеви групи с
публикуване на обява с информация за настоящия проект.
2. Приемане на заявления от кандидатите – в срок до две седмици от публикуване на обявата.
3. Назначаване на комисия за подбор на целевата група – в срок до 5 дни от одобряването на
настоящата методологията от страна на екипа по организация и управление на проекта.
4. Оценяване от комисията на получените заявления и класиране на кандидатите – в срок до две
седмици след приключване подаването на заявленията.
5. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите.
6. В случай на отказ от страна на вече одобрен кандидат на етап подбор на целевата група или
последващо напускане се извършва замяна със следващия класиран кандидат.
Всеки кандидат за участие в проекта от целевата група има равни възможности за
достъп, ако отговаря на критериите за допустимост в целевите групи, като легитимен
представител на докторантската или научната общност на Софийски университет. Подборът на
кандидатите за целеви групи по проекта следва принципите за недопускане на дискриминация,
като основният показател за участие е законово установеният образователен минимум и
проведена процедура по избора, която изключва въвеждането на дискриминационни
показатели.

Подбор на кандидати
1. Всеки от членовете на комисията за подбор на целевите групи по проекта разглежда
заявленията в периода между крайния срок за подаването им и заседанието на комисията и
попълва оценъчна карта, съдържаща оценки по точкова система на кандидатурите.
2. Крайната оценка на кандидатите се сформира от сбора на точките на тримата оценители.
3. При необходимост комисията изисква и разглежда допълнително справка за кандидатите.
4. На заседание на Комисията, членовете ѝ представят и съгласуват изготвените оценъчни
карти, обсъждат кандидатурите и изготвят протокол с решение за класиране на кандидатите.
5. Протоколът се подписва от всеки един от членовете на Комисията.
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