
ЮТЕХШЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ 
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АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАД 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ, СОФИЯ 
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РЕГИОНИТЕ, ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Еквадорското правителството лансира програма "PROMETEO", която има за цел 

привличането на чуждестранни учени и изследователи в еквадорски държавни 

институти.



"PROMETEO" е инициатива, която има за цел насърчаване и укрепване на 

образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие във 

всички стратегически области на Еквадор. Чрез "PROMETEO" ще се финансира 

пребиваването в Еквадор на чуждестранни учени с опит в областта на научните 

изследвания, технологиите и иновациите с цел разработване на научно-изследователски 

проекти.

В случай на проявен интерес за кандидатстване по проекта "PROMETEO" е 

необходимо да се регистрирате на електронната страница на програмата, като създадете 

своя профил и потребителски акаунт.

Програмата осигурява финансиране на самолетните билети, издръжка, здравни 

осигуровки и застраховка живот, както и научни и културни турове до различни 

дестинации, избрани от изследователите по време на престоя им в Еквадор.

Изследователите, заинтересовани да се присъединят към програмата 

"PROMETEO" трябва да притежават богат опит в областта на научните изследвания, 

диплома за докторска степен в области, свързани с науката; научни публикации в 

индексирани списания; да са взели участие в значими научно-изследователски проекти 

и да не пребивават на територията на Еквадор.

Задължителни изискзания към кандидатите са да притежават докторска степен и 

да пребивават извън Еквадор към момента на кандидатстването.

Адрес за кандидатстване и детайлна информация: prometeo.senescyt.gob.ec

С уважение,

Лора Павлова

Директор на дирещия „Наука”


