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Основни насоки – това, без което
не може
• Правилно и достатъчно оформление на проекта
–
–
–
–
–

Заглавна страница
Съдържание
Правилно разделяне – така, както е посочено в насоките
Всеки раздел да започва на нова страница
Финална страница, на която е отбелязано – end page, име
на проекта.......
– Да има разстояние между отделните абзаци! Да се
виждат ясно!

• Обърнете внимание на стил, богатство на речника,
коректен английски език.

STATE-OF-THE-ART
• Brief summary, макс. половин
страница:
– Кратко обобщение на
проекта
– Кратко представяне на БО
– Кратко представяне на
очакваната работа на
кандидата с ясно
посочване на значението
на работата –
фундаментално и
приложно.
Целта е въвеждане на
рецензента в проекта.

•

Отделните части трябва да имат
подзаглавия и да вървят
пирамидално – от научната основа
към фокуса на изследването

•

Думите да са конкретни! Да се
избягват общи изрази и
изречения.

•

Авторите, които се цитират, се
дават в същия размер и шрифт,
както и останалия текст, но в скоби.

•

Библиографията.....може в края на
този раздел, но може и в края на
проекта. При всички случаи –
трябва да бъде отбелязано под
черта, че има библиография.

• Там, където имате ВАШИ постижения, ЦИТИРАЙТЕ ВАШИТЕ
СТАТИИ!!!!!
• ЦИТИРАЙТЕ СТАТИИ НА ПРИЕМАЩИЯ ЕКИП!!!!!
• ЦИТИРАЙТЕ СТАТИИ НА ВАШИЯ ПАРТНЬОР!!!!!
• Това показва:
– Надграждане
– Познания в областта
– Можене
– Професионална основа за колаборация

SPECIFIC AIMS
•
•
•
•
•

Посочете няколко специфични цели – 2 – 4
Започнете от първата, която трябва да постигнете.
Отново спазвайте пирамидното подреждане
Сложете заглавие на целта = фокус
Дайте съвсем кратко описание на фокуса (1-2 къси
изречения).
• Опишете максимално подробно, но кратко, какво и как
ще правите.
– Посочете конкретно участието на host laboratory
– Върху какви експериментални модели - конкретно

• Ако трябва да има автори – сложете, но малко. Това не е
обзор!

The inter/multidisciplinary aspects
of the action (if relevant)
• Много важен момент!
• Проектът трябва да съдържа мулти или/и
интердисциплинарен момент – връзка с други
дисциплини или научни/научно-приложни
области.
• Трябва да се вижда в изработването на проекта,
но и в приложението на получените резултати.

МЕТОДОЛОГИЯ
• Дайте аргументи на методите, които ще
използвате – защо точно тези!
• Обосновете експерименталните подходи –
защо? Какво ще постигнете?

Quality and credibility of the research/innovation
project; level of novelty, appropriate consideration
of inter/multidisciplinary and gender aspects

• Аргументирано извеждане на новото във вашите
проекти
• Ясно извеждане на ползите от проекта
• С какво това, което ще се работи е различно от
досега направеното.

Quality and appropriateness of the training
and of the two way transfer of knowledge
between the researcher and the host

• Покажeте какво до момента можете методично, научно, научно-приложно, и на
тази основа изведете новото.

Potential of the researcher to reach or reenforce professional maturity/independence
during the fellowship

• Тук трябва да представите себе си!!!!
• По най-добрия начин!
• Опишете всички свои постижения, каквито
и да са те – теоретични, методични,
приложни...... Всичко!

