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ОБЯВА 
 

 

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: 

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Пловдивският 

университет „Паисий Хилендарски“ обявява подбор за: 

 

Хабилитиран преподавател в направление Биотехнологии за нуждите на проект 

МОДЕРН-@ за създаване на съвместна Магистърска програма „Индустриални и 

фармацевтични биотехнологии, от теорията до практиката“ с акцент върху дистанционен 

формат на обучение.  

Квалификация и отговорности: 

- Преподавател с опит в обучението на студенти по Микробни биотехнологии, 

Фармацевтични биотехнологии, Биотехнологични процеси и съоръжения. Лидерски опит и 

умения за работа с чуждестранни партньори. 

- Да има опит като лектор, при създаване на учебни програми и реализиране на обучение на 

студенти от Бакалавърски и Магистърски програми. Участието в международни проекти и 

проведени специализации в чужбина са предимство.  

- Да има опит в решаване на практически задачи, възложени от нуждите на външни 

организации и бизнеса.  

- Умения за работа в екип и лидерски качества за привличане на партньори и ръководене на 

академичен колектив. 

 

Образование: 

- Минимално ниво на образование:  ОКС „Доктор“ в областта на Биотехнологиите. 

Хабилитиран в професионално направление ПН 5.11. Биотехнологии с научни постижения в 

сферата на биотехнологиите.  

Професионален опит:  

Минимум 5 години по специалността. 

Описание на длъжността: 

- Да отговаря за разработването и внедряването на учебен план и учебни дисциплини в 

междууниверситетска магистърска програма с участие на чуждестранни партньори.  
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Срок за подаване на документи: 10 календарни дни, считано от деня, следващ датата на 

публикацията на обявата за конкурса. 

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи 

документи на e-mail: margarita_i_yaneva@abv.bg, в срок до 28.11.2021 г. 

Лице за контакт: Маргарита Янева, експерт в Поделение НПД. 

Телефон: 032/ 261 401. 

  Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани 

само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

Дата: 18.11.2021 г.  

гр. Пловдив 
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