БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА
АДРЕС: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН, 1113 София, България
Ул.”Академик Г.Бончев”-блок № 4.; Тел.:+(02)-979-64-57
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КОНКУРС
За наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ
( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)

Изисквания за участие в Конкурса
I.
Право на участие
1. В конкурса за наградата „ Най – добър млад механик” може да участва всяко физическо лице ,
което заема академична длъжност в научен институт и/или ВУЗ на възраст до 35 години и работи в
областта на механиката.
II.
Предложения, документи за участие и срок подаване
1.Предложение за номиниране на кандидати за наградата имат право да правят Секциите в научни
институти, Катедрите от ВУЗ.
1.1. Приемат се и индивидуални заявки
2.Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Мотивирано предложение от Секцията или Катедрата, подписано от съответния ръководител,
подготвено в съответствие с критериите за оценка и писмени доказателства в подкрепа на
номинираната кандидатура по т. II.1.
2.2 Формуляр (лист) с личните данни на кандидата, които да съдържат трите имена на кандидата,
ЕГН, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионална –
(преподавателска, научна и обществена) биография на кандидата.
2.3. Копие от отпечатани през последните три години публикации (минимум 3).
2.4. Срок за подаване на документите: до 30 септември на всяка календарна година на адреса на
Националния комитет по ТПМ -” За конкурса”.
e-mail: bnctpm@imbm.bas.bg; jtam@imbm.bas.bg.
III. Критерии за оценка на кандидатите
*Обществена значимост на цялостната професионална дейност (преподавателска , научна, проектантска, организационна и др.).
* Отпечатани минимум три последните 3 години в национални и / или международни рецензирани
и реферирани научни списания или сборници от конференции.
* Регистрирани патенти, полезни модели или нововъведения.
* Участие в изследователски проекти.
* Ръководство на докторанти, дипломанти, кръжочници и/ или стажанти.
* Участие в създаването на нови продукти ( иновативна дейност).
Представените кандидатури се обсъждат и класират от комисия, избрана от НС на ИМех ( В Състава
на комисията се избират хабилитирани учени от БАН и Катедрите, от които няма номинирани
кандидати).Комисията внася предложението си за одобрение в НС на ИМех.
IV. Награда за първенеца на конкурса
* удостоверение (диплом) и парична премия от 500 лева.
* (Евентуално и грамота за много добро представил се кандидат (и), но не класиран като
първенец).

* Удостоверението ( дипломата) и грамотите са от името на НК по ТПМ и се връчват от неговия
Председател, а паричната премия – от дарителя.
* Връчването е по ПОДХОДЯЩИ ПОВОДИ

