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КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ НА ДОКТОРАНТИ ЗА 2022 Г. 

Срок: 20.12.2021г. - 20.01.2022 г. 

 Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на 

научноизследователски проекти на ДОКТОРАНТИ през 2022 г. Финансовите средства се 

предоставят целево от бюджета на МУ-Плевен за присъща научна дейност. В конкурса могат 

да участват докторанти, зачислени за обучение в редовна докторантура и техните научни 

ръководители. Ръководител на проекта трябва да е хабилитиран преподавател или 

преподавател, който притежава ОНС „доктор“ и да е на основен трудов договор в МУ-

Плевен или на трудов договор за допълнителен труд във ВУ по чл.111 от КТ, с доказана 

научна компетентност и опит, съответстващ на целите на проекта. Тематиката на 

научноизследователските проекти трябва да бъде по приоритетните за МУ-Плевен научни 

направления и да съответства на темата на докторантурата на вносителите. 

 Предложените научни проекти ще бъдат оценявани и класирани по точкова система от 

двама рецензенти, от които поне един външен за МУ-Плевен, и комисия на университета. 

За целта ще бъдат прилагани следните основни критерии: 

Научна значимост на проекта (научно-теоретично или научно-приложно значение); 

Оригиналност на проекта; 

Обосновка и формулиране на научната хипотеза; 

Адекватност на методичния подход; 

Обоснованост на предвидените разходи и исканите средства; 

Оценка на възможностите на колектива за достигане на набелязаната цел; 

Практическа реализуемост на проекта (постижимост на очакваните резултати); 

Съответствие на темата на проекта с темата на докторантурата; 

Техническо оформяне и пълнота на предложената информация в проекта. 

 За участие в конкурса е необходимо да се попълни стандартен формуляр за 

изследователски проект на докторант. Пълна информация за правилата на провеждане, 

указания и формуляри-предложения за участие в конкурса можете да получите на интернет-

страницата на Университета http://www.mu-pleven.bg (В рубриката Структура → Научно-

изследователски институт → Научно-изследователски проекти), както и при организатора на 

Комисията по финансиране на научноизследователските проекти Даниела Георгиева на тел. 

884 121, стая № 132 на Ректората на МУ-Плевен, e-mail: projects-sci@mu-pleven.bg . 

Подготвените предложения за проекти да се представят в електронен вид на посочения по-

горе e-mail, както и на хартиен носител в 2 екземпляра в стая 132 на Ректората в срок  

До20.01.2022 г. 

След крайния срок проекти няма да се приемат! 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА МУ-Плевен 

 Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания;  

 Генетика на социално значими мултифакторни заболявания; 

 Онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина;  

 Редки болести и репродуктивна патология;  

 Свободно-радикални процеси, микроелементи и обмяна на съединителната тъкан в 

норма и патология;  

 Проблемни микроорганизми в съвременната инфектология;  

 Роботизирана и минимално инвазивна хирургия;  

 Телемедицина и 3D медицина;  

 Въвеждане на нови здравни технологии в клиничната практика за оптимизиране на 

клиничната ефикасност, безопасност и финансовите разходи; 

 Оценка на състоянието на общественото здраве. 

http://www.mu-pleven.bg/
mailto:projects-sci@mu-pleven.bg

