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СЪДЪРЖАНИЕ : Обявяване на конкурс за академична длъжност „доцент" за
цивилен служител във ВВМУ "Н . Й . Вапцаров "

~ )1.2016 г.

На основание чл . 55, ал . 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България , чл . 48, ал .3 от Закона за висшето образование , раздел I
т.3, б . "б" от заповед на министьра на отбраната ОХ-602/19.07.2011 г. и във
връзка с решение на Академичния съвет на ВВМУ Н . Й . Вапцаров", отразено
в протокол Ns 40/27.01.2016 г .,

зАПОвЯДвАМ :
1. Обявявам конкурс за академична длъжност "доцент" за цивилен
служител в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на
чуждестранни студенти " на ВВМУ Н . Й . Вапцаров "
- област на висше образование — 4.,, Природни науки, математика и

информатика"
- професионално направление - 4.3. „ Биологически науки "
- учебни дисциплини — ,,Екология , „Ядрена, химическа и биологическа
защита и екология "
2. Изисквакия към какдидатите :
2.1. Да имат придобита образователна и научна степен "доктор" по
даденото професионално направление и област на висше образование .

2.2. Не по- малко от две академични години :
- да са заемали академичната длъжност „асистент", „главен асистент", или
- да са били преподаватели , включително хонорувани, или членове на
научно изследователски екип във ВВМУ, друго висше училище или научна
организация , или

- да са били специалисти от практиката с доказани постижения в своята
област.
2.3.Да са представили публикуван монографичен труд или не по-малко от

равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не
повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен
„доктор";
2.4. Да са представили не по-малко от 3 публикации в списания извън
горепосочените /от тях не по-малко от 2 самостоятелни/;
2.5. Да имат не по-малко от 2 научни публикации в чужбина;
2.6. Да имат не по-малко от три цитирания;
2.7. Да имат участие в не по-малко от 2 научни и образователни проекти ;
2.8. Да имат издадени учебни или учебно помагало .

3. В двумесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в
„Държавен вестник" кандидатите да подадат заявление до Началника на ВВМУ,
към което да приложат :

3.1. биографична справка, изготвена от органа на личния състав по
месторабота / за кандидатите от Министерството на отбраната /, а за гражданите
- автобиография - 3 екз.;
3.2. трудов договор за заемана академична длъжност „главен асистент", или
документ за трудов стаж - 1 екз .;
3.3. копие на разрешението за достьп до класифицирана информация (при
необходимост) - 1 екз.;
3.4. диплома за ОНС „доктор" - 3 екз .;
3.5. списък на научните трудове и публикации (Приложение Ns 7) от
Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във
ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" - 8 екз.;

3.6. научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други
научни и научно-приложни разработки - 3 екз .;
3.7. резюмета на трудовете в печатен и електронен вариант - 8 екз .;
3.8. справка за приносите и цитиранията (Приложение Ns 8) от Правилника
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ВВМУ"Н.Й .Вапцаров " - 8 екз .;
3.9. творческа автобиография , която включва информация за учебната и
научноизследователската работа на кандидата - 8 екз .;
3.10. медицинско свидетелство (за работа) - 1 екз .;
3.11. свидетелство за съдимост - 1 екз .;
3.12. обява в Държавен вестник - оригинал или копие - 1 екз.;
3.13. други документи, изисквани по конкурса, отразяващи спецификата на
отделните професионални направления .

4. Началникът на отдел "Учебна и научна дейност" да организира
публикуването на заповедта на Интернет страницата на училището, след
излизане на обявата в „Държавен вестник".

Оценяването на кандидатите за заемане на академичната длъжност
„доцент" се извършва от научно жури .

Съставът на научното жури се определя не по-късно от два месеца от
обявяването на конкурса в „Държавен вестник". Научното жури се определя за
всеки конкурс поотделно от съвета на ДСДК и ОЧС, за чиито нужди е конкурсът
и се утвърждава със заповед на Началника на училището .
В едномесечен срок от съобщението за избор на кандидат, същият се
назначава със заповед на Началника на училището .
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника
на училището по учебната и научната част.
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