БАН – Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, обявява конкурс за
прием на редовни докторанти – двама, за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение
№ 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. - по професионално направление 4.1.
„Физически науки”, научна специалност „Физика на кондензираната материя” – със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник”. В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация,
посочена в списъка. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул.
Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19. Дата на обявяване на конкурса в ДВ-бр.20–
14.03.2022 г.
Теми на бъдещите докторантури:
1.ВЛАКНЕСТО-ОПТИЧНИ
СТРУКТУРИ
И
РЕШЕТКИ
ЗА
БИОСЕНЗОРНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ.
2.ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ВЛАКНЕСТО-ОПТИЧНИ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИ СЕНЗОРИ НА ТОК И МАГНИТНО
ПОЛЕ.

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават молба за допускане и
следните документи:
1. Автобиография;
2. Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”;
3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост.
6. Фактура за платена такса 30 лв. в ЦО-БАН (Справка в канцеларията на ЦЛПФ)
(7) Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия,
включваща ръководителя на СНЗ или определен от него заместник, ръководителя на
обучаващото първично звено, заявило докторантурата (отдел, департамент, секция) и
преподавател в докторската програма, назначена със заповед на директора на СНЗ до една
седмица след изтичане на срока за подаване на документи. За резултатите от проверката
кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни от изтичане на срока за подаване на
документи.
(8) До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех
от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър” най-малко
„много добър” (4.50).
(9) Конкурсът за докторанти се състои от писмен и устен изпит по специалността на
докторската програма по конспект, приет от Научния съвет (НС) на СНЗ и изпит по един
избран от тях чужд език. Изпитът по специалността (писмен и устен) се провежда от комисия,
която се предлага от НС на СНЗ и се назначава от Директора. Изпитът по чужд език се
провежда от комисия, която се определя от ЦО.
(10) Конкурсът се провежда в рамките на една седмица, до четири месеца след датата на
обявяването му и не по-рано от 1 месец от уведомлението за допускане до участие.
(11) Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех от
писмения изпит не по-нисък от „много добър” (4.50).
(12) Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от
писмения и устния изпит по специалността не по-ниска от „много добър” (4.50) и оценка
„добър” (4.00) на изпита по чужд език.
Зачисляването на редовните и задочни докторанти става по предложение на НС въз основа на
резултатите от конкурса. НС утвърждава работното наименование на темата на бъдещата
дисертация на зачисления докторант и избира научен ръководител, който трябва да е
хабилитирано лице. На основа на това предложение Директорът издава съответна заповед.

