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на тяхното класиране
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ,
ПОСТДОКТОРАНТИ,
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“
Номер на
№

проектното

Наименование

Кандидат

предложение
Подкрепа за развитие на капацитета на Химико-технологичен и
1

BG05M2OP001

докторанти и млади учени в областта на металургичен университет

-2.009-0015

техническите,

природните

и Департамент по физико-математични

математическите науки
Развитие

и технически науки

капацитета

на

студентите,

докторантите, постдокторантите и младите

2

BG05M2OP001
-2.009-0026

учени от Стопанска академия „Димитър А.
Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на
иновативни

научно-практически

Стопанска академия "Димитър
Апостолов Ценов"

изследвания в областта на икономиката,
администрацията и управлението

3

BG05M2OP001
-2.009-0037

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели
във ВВМУ
Повишаването

4

на

Висше Военноморско Училище
"Никола Йонков Вапцаров"

изследователския

BG05M2OP001

потенциал на УНСС и подобряването на Университет за национално и

-2.009-0012

условията

за

провеждане

на

научни световно стопанство

изследвания – инвестиция с много измерени
Стимулиране

на

съвременни

научни

изследвания чрез създаване на научно5

BG05M2OP001

иновативна среда за насърчаване на млади

-2.009-0033

изследователи
технически

от

ново

университет

поколение

в

–

и

софия

национална компания „жи” в областта на

Технически университет - София

инженерно-техническите

науки

и

технологичното развитие.
Създаване
6

на център

за

обучение

на

BG05M2OP001

докторанти, постдокторанти, специализанти Факултет "Медицина" към

-2.009-0031

и млади учени към факултет "Медицина" на Медицински университет - Плевен
МУ-Плевен
Подкрепа за развитие на човешките ресурси

7

BG05M2OP001
-2.009-0001

и научно-изследователския потенциал на
Национален военен университет „Васил
Левски“

за утвърждаването му като

Национален военен университет
"Васил Левски"

съвременен център на знанието
8

9

BG05M2OP001

Докторантски

-2.009-0013

Охридски“ (ДокЦент)

BG05M2OP001
-2.009-0023

Изграждане

Център
и

„Свети

Климент Софийски университет "Св.Климент
Охридски"

развитие

на

научния

потенциал в сферата на специализациите по Институт по физикохимия
физикохимия и електрохимия
Пилотни обучения на докторантите по
програми

"Бизнес

администрация",

"Икономика и управление - индустрия" и
"Икономика и управление - туризъм" в
10

BG05M2OP001

сферата

на

управлението

на

-2.009-0032

научноизследователски проекти и създаване
на условия за повишаване квалификацията и
способстване

кариерното

развитие

на

преподавателите в Международното висше
бизнес училище

Международно висше бизнесучилище

