ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Н А У Ч Н О И З С Л Е Д О В А Т Е Л С К И СЕКТОР
Утвърдил:
РЕКТОР:
/п/
/ проф. дн инж. Иван Кралов/

УКАЗАНИЯ И ПРОЦЕДУРА
за кандидатстване за финансиране
на проект за Студентски иновационен хъб,
КОНКУРСНА СЕСИЯ 2020 г.
Всеки студент, кандидатстващ в този конкурс, подава по електронен път чрез
избран от него ментор на основен трудов договор в ТУ-София, проект за
финансиране, който съдържа:


Вх. № и дата (дават се служебно);



Имена на студента; факултет; факултетен №;



Екип от други студенти, участващи в проекта (имена, факултет, факултетен
номер);



Наименование на иновационното решение;



Кратко описание на иновационното решение с текущо състояние на
разработката и визия за разработването и внедряването му (до 1200
символа);



Обосновка за исканото съдействие от ТУ-София, включваща задължително
предвиждан ментор/-и, който е изследовател на основен трудов договор в
ТУ-София; описание на планираните дейности, материали, консумативи,
процеси и материална база за подпомагане на разработката; детайлно
описание на исканото финансово подпомагане, разбито по отделни стоки
и/или услуги; времеви график за изпълнение (общо до 6000 символа);



Декларирано съгласие за защита на интелектуалната собственост от ТУСофия;
Един студент има право да кандидатства само с един проект. Всеки
проект трябва да съдържа попълнени всички полета от посочената по-горе
информация. В противен случай проектът не се допуска до участие в конкурса.
Срокът за подаване на проектите е 16.02.2020 г.
Допуснатите проекти се оценяват от назначени от Ректора на ТУ-София
комисии в два етапа:


Първи етап – по документи (в срок до 20.02.2019 г.). Извършва се оценка
за иновативността и възможностите за реализация на проектното
предложение в съответствие с условията на конкурса. При положително

становище, проектът се допуска до втори етап на конкурса. При
отрицателна оценка на комисията, кандидатът се уведомява по електронен
път с кратка обосновка.


Втори етап – събеседване, с участието на кандидатстващия студент,
екипа студенти и ментора/-ите. Не се допуска дистанционно участие на
кандидата и ментора/-ите. Срокът за провеждане на този етап е до
25.03.2020 г. Комисията оценява експертно всеки проект, като ги подрежда
в низходящ ред по всяко образователно направление.
За класираните проекти се сключват договори между НИС при ТУ-София като
възложител и ментора и студента заедно, като изпълнители. Финансово отговорен
за изпълнението е менторът, който става ръководител на договора.
При несъгласие с класирането, кандидатът има право подаде възражение до
зам.-ректора по НПД в едноседмичен срок. Зам.-ректорът по НПД се произнася по
възражението в едноседмичен срок и информира кандидата и комисията.
Решението му е окончателно по отношение участието на проекта в конкурса.

