ОБЯВА
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за
стипендии, отпуснати в изпълнение на Програмата за сътрудничество в областта на
културата, образованието и науката между Правителството на Република България
и Правителството на Руската Федерация за периода 2012/2014 г., за обучение и за
провеждане на съвместни научни изследвания и стаж на български докторанти и
специализанти в руски държавни висши училища през учебната 2014/2015 г., както
следва:
І. Една стипендия за пълен срок на обучение за придобиване на
образователната и научна степен „доктор” (без специалностите от областта на
медицината и изкуствата).
II. Стипендии с обща продължителност до 10 месеца (над 2 месеца) за
преподаватели, изследователи и докторанти за провеждане на съвместни научни
изследвания и стаж.
ІІI. Пет стипендии за участие на преподаватели в летен курс по руски език с
продължителност до 30 дни.
Мястото на обучение (висше училище и град) се определя от Министерството на
образованието и науката на Руската Федерация (МОНРФ). Кандидатите за придобиване
на образователна и научна степен „доктор”, които не владеят руски език се обучават в
едногодишен подготвителен езиков курс, поради което срокът на обучението им се
удължава с една година.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Одобрените кандидати не заплащат такса за обучение, имат право на месечна
стипендия и на настаняване в общежитие срещу заплащане при условията на руските
граждани. Одобрените кандидати трябва да разполагат допълнително с не по-малко от
250 щатски долара за покриване на първоначалните разходи за застраховка,
регистрация и настаняване, и да заплащат ежегодно до 250 долара за медицинска
застраховка. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за
застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са български граждани;
2. Да владеят руски език (препоръчително)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да работят на щатна длъжност като преподаватели или изследователи в
държавни висши училища или научни организации, а докторантите – да са записани в
редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни
организации.
2. Кандидатите за обучение в докторантура да притежават диплома за висше
образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър".
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с
опис на приложените документи.
2. Копие от личната карта.
3. Автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен и електронен адрес, телефони и
информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
4. Мотивация.
5. Копие от диплома за висше образование.
6. Копие от документ за владеене на руски език (за кандидатите, които желаят да се
обучават без подготвителен езиков курс).
7. Работна програма (за докторантите - реферат по научната тема) до 2 страници.
8. Копие от диплома за научна степен.
9. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област.
10. Списък на научните публикации.
11. Договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за
периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено
съгласие на научния ръководител.
12. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните
разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си
ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и
европейско сътрудничество” на МОН кратък отчет за извършената работа и
финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация, включително
и списък на специалностите за обучение и специализация на адрес:
http://rs.gov.ru/node/43539
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Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на
МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А до 11 март 2014 г.
На 14 март 2014 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички
кандидати.
Телефони за справки: 9217 784, 9217 529 и 424 1155.
Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на
обжалване.

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
Министър на образованието и науката
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