Въпроси и отговори във връзка с
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г.
4.07.2016 г.
1. Въпрос
В изискванията е посочено, че колективът трябва да се състои от ръководител (млад учен с
докторска степен). Искам да попитам, като членове на колектива могат ли да бъдат включени
хабилитирани учени, които не влизат в тази категория (над 35 год.)? Интересувам се, т.к. в
изискванията е посочено, че колектива трябва да се състои от докторанти, пост-докторанти и
студенти. За да е по-ясно, колегите, които искам да включа в проект, който ще разработвам са
двама хабилитирани (доценти). Единият е придобил ОНС "Доктор" през 2011 и е на 41 години
(по закон излиза от категорията пост-докторант), другият е защитил 2013 и е на 60 години (по
закон влиза в категорията пост-докторант, т.к. не са минали 5 години от придобиването на ОНС
"Доктор"). Двамата обаче са специалисти в областта на бъдещия проект, докато аз, като
евентуален ръководител съм млад специалист. Проблем ли би било включването им в прокета,
или проекта трябва да включва само млади учени (до 35), които са в началото на изграждане
на научната кариера?
Отговор
В научния колектив не могат да участват учени, които не отговарят на изискванията, посочени в
Насоките за конкурса. Определенията за млад учен, докторант и постдокторант са дадени в
ЗННИ:
"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност
във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователноквалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.
"Докторант" е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен
"доктор".
"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но
не повече от 5 години след придобиването й/
2. Въпрос
Другият ми въпрос е свързан с организациите, участници в проекта. Могат ли да бъдат
включени две научни организации в проекта за млади учени?
Отговор
В конкурса може да участва само една организация като бенефициент. Няма ограничение
участниците в колектива да бъдат само от тази организация.

