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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7   

26. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. съгласно РМС
№ 236 от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми):

№

Области на висше образование, професионално направление и докторски
програми

Брой и форми
на обучение
брой
редовно

брой
задочно

Проф. направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
1.

2.

3.

4.

5.

към Архитектурния факултет
Теория и история на архитектурата

1

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.)
(към катедра „Жилищни сгради“ – 3 бр.)
(към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.)

7

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен
дизайн

2

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

2

към Строителния факултет
Строителни конструкции и съоръжения
(към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – 1 бр.)
(към катедра „Масивни конструкции“ – 1 бр.)

2

Строителни материали и изделия и технология на производството им

2

1

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика)

3

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)

2

1

Технология и механизация на строителното производство

1

1

Организация и управление на производството (строителство)

3

1

към Факултета по транспортно строителство
Строителни конструкции и съоръжения
(към катедра „Транспортни съоръжения“)

2

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища
и съоръжения

2

2

Земна механика, фундиране и подземно строителство

1

1

към Хидротехническия факултет
Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

3

Хидромелиоративно строителство

2

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (теоретична механика)

1

към Геодезическия факултет
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни
системи
(към катедра „Висша геодезия“ – 1 бр.)
(към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.)
(към катедра „Приложна геодезия“ – 1 бр.)

3

Картография и ГИС

2

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на недвижими имоти)

1

Общо:

47

9

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
с приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването
на документи става в съответните факултети,
както следва: Архитектурен факултет – корпус А,
нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, в. 789,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, в. 772 или 696,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, в. 372, зам.-декан
по научно-изследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45 в. 421,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел. 963 52 45, в. 275, зам.-декан по научноизследователската работа.
7814
99. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ – един; главен асистент
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска филология), научна специалност
„Български език“ – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация,
научна специалност 03.02.03. „Фармацевтична
химия“ – един; главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност „Компютърни системи и технологии (Невронни мрежи)“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056/715 725.
7798
45. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висшето образование
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3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Маркетинг (Управление на взаимоотношенията с клиенти)“ – един за нуждите
на катедра „Маркетинг“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая 503, тел. 052/830-813.
7844
54. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Строителна механика, съпротивление на материалите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, София 1373, ул. Суходолска № 175,
тел. 80 29 160.
7894
686. – Институтът за исторически изследвания при БАН, София, обявява четири конкурса за заемане на академичните длъжности
главен асистент в професионално направление
2.2. История и археология: научна специалност
„История на България“ за нуждите на секция
„Средновековна история“ – един; научна специалност „История на България“ (Национално
възраждане: политическа, културна история и
историография) за нуждите на секция „Българите,
Османската империя и Европа“ – един; научна
специалност „История на България“ (Национално възраждане: социална история и генеалогия)
за нуждите на секция „Българите, Османската
империя и Европа“ – един; научна специалност
„История на България“ за нуждите на секция
„Нова българска история“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.
7793
432. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по 4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на
лаборатория „Инженерно-химична системотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи за участие в
конкурса се приемат в Института по инженерна
химия – БАН, на адрес: ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, стая 118, тел. 02 979 3288, Личен състав,
или на e-mail: office@ice.bas.bg.
7841
207. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Механизация и
електрификация на растениевъдството“, за нуждите на отдел „Земеделска техника“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя № 7, тел. 02/90 59 606.
7815

