СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И
ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА“ (ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ), ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.
№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Д-р Марин Буков
Катедра по физика
Калифорнийския
университет, Бъркли
(предложението е
получено по ел. поща)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1. изпращам Ви предложения и фийдбек относно актуализирането на
програмата Петър Берон. Той се базира на моя дългогодишен опит като
млад учен в чужбина, както и на наскоро спечелена стипендия по
програмата Мария Кюри.
Основният недостатък на Петър Берон и НИЕ е липсата на ясна
перспектива за младите учени _след_ изтичане двугодишния срок на
стипендията. Програмата ще спечели, ако се добави посветена глава,
където изрично са изброени всички възможности за кариерно развитие
(академични позиции), кандидатстване за финансиране (българско +
европейско), и т.н., които ще бъдат достъпни на стипендиантите.
Програмата трябва да отговори много ясно на въпроса: "А след тези две
години какво ще се случи с мен и как точно ще се случи?".
В тази връзка, предлагам също така да се позволи на кандидати, които
спечелят и "Мария Кюри", и "Петър Берон" -- да се даде възможността
да продължат проекта си по "П. Берон" след като изтекат двете години
по "Мария Кюри" (при евентуално одобрение на напредъка, етц.). Така
общото времетраене може се удължи на 4 години (макар и с по-ниски
финансови параметри за последните две). Това би следвало да се опише в
програмата, а и ще засили интереса към "Мария Кюри".

Приема се
по принцип

По първото
предложение, тъй като
програмата се изпълнява
само от една година, не е
удачно да се променя
радикално без
допълнителен анализ на
резултатите. Ще се
вземе предвид в бъдеще
при разработване на
следваща подобрена
версия на Програмата
след извършване на
анализ и оценка на
резултатите от
изпълнението на
настоящата.

2. Таймингът на програмата "П Берон" (т.е. срокът за подаване на
документи и оценка) миналата година не бе подбран оптимално. Според
мен, "Петър Берон" ще спечели много, ако срокът за подаване на
документи е март, а резултатите се обявяват юли. Така "Петър Берон"
ще се състои "извън фаза" спрямо програмата "Мария Кюри": по този
начин -- два пъти годишно млади учени ще могат да кандидатстват за
престижна стипендия в България.
* в контраст, обърнете внимание, че срокът за кандидатстване по
ВИХРЕН (септември -- декември) всъщност е подбран доста подходящо,
защото интервютата за университетски позиции в САЩ се състоят
януари и февруари, т.е. чрез ВИХРЕН успешно бихте могли да 'сваляте'

Приема се
по принцип

Програмата се
изпълнява от Фонд
„Научни изследвания“ и
обявяването на конкурса
зависи от
утвърждаването на
Годишната оперативна
програма и подготовката
на конкурсната
документация. За
следващата година ще
бъде направен опит за
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по-ранно обявяване на
конкурса по програмата.

кандидати от 'пазара на труда'. В Европа не ми е известно да има такъв
общоприет срок за университетски позиции.
3. Известно ми е, че "П Берон" е карбоново копие на "Мария Кюри" за
българските стандарти, но според мен, е по-добре чрез "П Берон" да сте
една идея по-амбициозни и да се опитате да надградите върху "МарияКюри", за да може "П Берон" директно да се конкурира с "Мария
Кюри" и другите подобни програми в държавите от Европа.
Един от най-важните фактори за оценяване на млади учени, за които "П
Берон" следва да ги подготви, е развитието на умения за ръководене на
рисърч. Можете да намерите този критерии на челно място във всички
големи програми за създаване на независими научни групи от млади
учени в Европа, като ERC StG, Emmy-Noether, Eccelenza, START, етц. В
тази връзка предлагам следните подобрения за "П Берон":
а) да се замени думата "supervisor" в работната програма с думата "host
scientist". По този начин "П Берон" ще предостави независимост на
младите учени; стипендията следва да се споменава навсякъде като
"independent fellowship".
б) стипендиатите, които така или иначе са изпълнителите на проекта, да
бъдат наречени "principal investigators". Това ще им даде права да
наставляват дипломанти и докторанти (под опеката на т. нар. "host
scientist"). Също, ще им позволи да използват тези термини в CV-то си,
когато на по-късен етап кандидатстват за ВИХРЕН и ERC StG.
Разбирам, че а) и б) звучат тривиално, но панелистите, които оценяват
проектите в ERC, търсят тези ключови думички, както и нагледно
доказателство за развити такива умения. И "П Берон" следва да
подготви младите учени в тази насока.
в) за да се подпомогне кариерното израстване на най-амбициозните
кандидати по "П. Берон", предлагам да се помисли върху въвеждането
на следната допълнителна опция: проектът на кандидата да включва поизборно и една PhD позиция (имам предвид PhD позиция с финансиране
тип държавна поръчка, които базовите организации така или иначе
получават). Тази допълнителна опция не следва да е задължителна; но
нека се предостави избор на кандидата. Ако кандидатът я поиска,
панелът нека вземе тази част от проекта отделно под внимание и да я
оцени, като се допуснат и случаи, в които да се одобри само проекта без
PhD позицията. Това ще даде възможност на стипендиантите да развият
умения за ръководене на студенти като част от проекта. Описанието на
това предложение е сравнително кратко, но ако се интересувате от
подробности, съм готов да Ви изпратя такива.

Приема се
по принцип

По третото
предложение, тъй като
програмата се изпълнява
само от една година, не е
удачно да се променя
радикално без
допълнителен анализ на
резултатите. Ще се
вземе предвид в бъдеще
при разработване на
следваща подобрена
версия на Програмата
след извършване на
анализ и оценка на
резултатите от
изпълнението на
настоящата.
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* обърнете внимание, че с точки 3 а),б),в) не предлагам да "преоткрием
колелото"; те са част от швейцарската програма Ambizione, с която "П
Берон" ще бъде и трябва да бъде в пряка конкуренция за най-добрите
млади учени.
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