Министерство на образованието,
младежта и науката

Програма за научен обмен между Швейцария и новите
държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд
“Стипендии”
Обща информация за програмата Sciex
Програмата за научен обмен между Швейцария и държавите-членки на
Европейския съюз (Sciex-NMS-CH) е инструмент за насърчаване на изследователски
екипи, които включват членове от 10. нови страни-членки на Европейския съюз
(България, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия,
Словения) и Швейцария. Те извършват своите проучвания в сътрудничество с
швейцарски изследователи в швейцарски изследователски институции.
Основна цел на програмата за научен обмен е да се установи партньорство,
което е насочено към развитие в дългосрочен план на индивидуалния изследователски
потенциал, насърчаване на иновативността и научния прогрес, както и създаване на
трайни професионални връзки.
Sciex осигурява изследователски стипендии за времевия диапазон от 6 до 24
месеца за докторанти и от 6 до 18 месеца за постдокторанти.
Българско участие в швейцарската програма за научен обмен Sciex

Участие на България в шести и седми конкурс
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Участието на България в петия конкурс, обявен в рамките на швейцарската
програма за научен обмен, датира от септември 2011 година. Тя се включва в
качеството си на една от новите държави-членки на Европейския съюз заедно с Чехия,
Естония, Латвия, Полша и Румъния. Първото участие на България разкрива стремежа
на българските изследователи към установяване и развиване на отношения на
сътрудничество с швейцарски изследователи. Общият брой одобрени проекти, които
дават възможност на изследователите да правят своите проучвания в швейцарски
институции, са 58, като 4 от тях са на български изследователи. Сумата, отпусната за
петия конкурс за България, е 380 000 швейцарски франка.
Информация за участниците в петия конкурс
1. Д-р Ирина Васева - Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Тема на проекта:
Identification of Dehydrin Types involved in Abiotic Stress Responces in
Trifolium repens
Ментор от Швейцария - Prof. Urs Feler, Университетът в Берн
Ментор от България - д-р Валя Василева, Институт по физиология на
растенията и генетика, БАН
2. Д-р Иванка Димова – Медицински университет - София
Тема на проекта:
Notch signaling as a potential regulatory mechanism of intussusceptive (splitting)
angiogenesis
Ментор от Швейцария - Prof. Valentin Djonov, Университетът в Берн
Ментор от България - проф. Драга Тончева, Медицински университетСофия
3. Д-р Георги Бончев – Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Тема на проекта:
Linking transposon dynamics with heat responsiveness and climate adaptation
Ментор от Швейцария - Yvonne Edith Willi, Университетът в Нюкасъл
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Ментор от България - д-р Любомир Стоилов, Институт по физиология на
растенията и генетика, БАН
4. Д-р Смилен Марков – Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Тема на проекта:
Theodore Abu Qurrah and the reception of Aristotelian thought in Byzantium
Ментор от Швейцария – Dr. Christophe Erismann, Университетът в Лозана
Ментор от България – проф. Георги Каприев, Философски факултет, СУ
„Св. Климент Охридски“

България участва и в шестия конкурс с начало 01.01.2012 г. От 170 подадени
проекти 3 са на млади български изследователи. Подадените от кандидатите документи
преминаха в срок до 01.04.2012 г. през формална проверка, извършена от Комитета за
наблюдение и оценка (в Швейцария), както и от Координиращия орган (Дирекция
“Наука”, МОМН).
Предстои проектите да бъдат оценени – оценката се извършва както от
българска, така и от швейцарска страна, но крайната оценка се определя от Комитета за
наблюдение и оценка в Швейцария. За целите на оценяването се свиква експертна
комисия, състояща се от български учени в съответните научни области и от
специалист по човешки ресурси, който има задачата да даде оценка на социалните
умения на кандидатите. След приключване на външните експертизи на 30.08.2012 г.
Комитетът за наблюдение и оценка ще извърши класация и ще обяви резултатите.
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ВАЖНО ЗА 7. КОНКУРС
Предстои седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с
участието на България. От 01.09.2012 г. започва подаване на документи за
кандидатстване за изследователски стипендии.
Изисквания към кандидатите, определени от Комитета за наблюдение и
оценка
За постигане на целите на програмата, а именно подкрепа за обещаващи млади
учени в началото на своята кариера, са приети следните правила за подбор на
кандидатите:
1. за докторантска стипендия – могат да кандидатстват докторанти, зачислени
най-рано една година след получаване на магистърска степен;
2. за постдокторантска стипендия – се допускат кандидати в рамките на 5
години след получаване на докторска степен. Датата на защитата на
дисертацията е от решаващо значение.
ВАЖНО – Новини от последния Комитет за наблюдение и оценка
Според решението на Комитета за наблюдение и оценка кандидатите за
докторанти и постдокторанти, които вече са взимали стипендия за научни изследвания
в рамките на програмата за научен обмен, нямат право да кандидатстват втори път в
тази програма. Решението се отнася само за кандидатите изследователи, а не за техните
ментори.
Необходими стъпки за кандидатстване
1. Намиране на ментор (ръководител от швейцарски униврситети или
научни центрове)
1* Ако нямате вече създадени контакти с учени и изследователи от Швейцария,
може да използвате информацията, публикувана на сайта на програмата: www.sciex.ch.
Налице е списък с приемащите швейцарски институции, от които имате възможност да
изберете своя ментор и да установите контакт с него.

4

2. Подаване на документи – осъществява се онлайн. На сайта на програмата
(www.sciex.ch) има рубрика Кандидатстване, в която са представени формулярите за
кандидатстване заедно с ръководство за тяхното попълване.
Списък на българските научни институции, акредитирани да обучават
докторанти
Селскостопанска академия
Български висши училища
Българска академия на науките
По-подробна информация за програмата Sciex може да бъде намерена на
интернет-адрес: www.sciex.ch или като се сържете с координиращата организация в
България – Дирекция „Наука“ в МОМН.
Лица за контакт: Виктория Гацова и Янита Жеркова
тел.: +359 2 9217648
e-mail: swiss_scholarship@mon.bg
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