
На вниманието на докторанти и млади учени  
 

 
 
 
Уважаеми колеги, 
 
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви 
поканим на специално организирана за докторантите и младите учени от БАН:  
 

ПРОЛЕТНА СЕРИЯ  УЕБИНАРИ /ОНЛАЙН СЕМИНАРИ/ 

,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘ 
 

Гост-лектор на първия уебинар: 
  

Проф. Мариела Деливерска 
Катедра „Оценка на здравните технологии“ 

Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София 
 
 
Дата на провеждане на уебинара: 
30 март 2021г. (вторник) 

 
Продължителност на уебинара: 
10.00 – 11.00 часа 
 
Място на провеждане на уебинара: 
 
Zoom 
 
Може да се регистрирате на следния линк: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdO2pqzIrG9RCs3r1gGPkqQLguCvYqGK4 
 
 
Информация за серията уебинари: 
 
С тази серия от уебинари целим да подпомогнем Вас, колеги млади учени и докторанти, в 
кариерното ориентиране и планиране. Искаме да Ви вдъхновим, развълнуваме, да Ви покажем 
различни възможности. Поканили сме за лектори успешни учени, започнали кариерата си в 
БАН, също като Вас. Те са специалисти от различни области и са се реализирали в 
академичните среди или индустрията/бизнеса както в България, така и в чужбина.  
 
Лекторите ще ни разкажат за техния интересен кариерен път. Вървейки по стъпките им ще 
разберем какво е подбудило любопитството им към науката, кои личностни качества, умения и 
знания са им помогнали в професионалното израстване, какви са били перипетиите, какви 
върхове са достигнали и как. Ще ни разкажат още и за важността на международния опит, за 
ползата от научните сътрудничества, както и какво да очакваме при прехода към индустрията 
или към академична кариера в университет. Ще получите полезни практически насоки за по-
успешно и удовлетворяващо карерно развитие. 
 
Тайната да надградим себе си се крие в личната мотивация и планирането. Това 
което прави промяната и процеса на надграждане по-лесни е подкрепата и помощта 
на хора, минали по този път. Надяваме се, че безценният споделен опит на нашите 
лектори ще Ви помогне да изберете правилните стъпки, да бъдете по-смели и по-
подготвени в търсенето на идеалната за Вас позиция!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdO2pqzIrG9RCs3r1gGPkqQLguCvYqGK4


 
 
 
Тук можете да се запознаете с информация за нашия първи лектор:  
 
 
 

 
Професор Мариела Деливерска е един много лъчезарен и позитивен човек. Изградила е своята 
кариера по не толкова утъпкани пътеки. Магистър по право, тя се впуска с предизвикателството 
да  изследва и разработва тема с интердисциплинарен характер в две на пръв поглед толкова 
различни области като право и медицина. Водещи за нея в този избор са подкрепата и 
доверието на колегите и от Института за държавата и правото към Българската академия на 
науките, където през 2012 година защитава дисертационен труд на тема “Принципът на 
недискриминация по признак човешки геном”. Самата тя разкри част от тайните за постигането 
на успешна кариера: постоянство, прецизност, всеотдайност и усърдие – умения и личностни 
черти, които й помагат да „върви напред“. Несъмнено тези нейни черти допринасят и за 
следващия връх в нейната професионално  развитие: четири години по-късно тя вече и доктор 
на науките.  
Проф. Деливерска с радост откликна на нашата покана за гост-лектор и подчерта, че с 
удоволствие ще сподели своя опит и полезни съвети с Вас, докторантите и младите учени от 
БАН. За конкретните трудности, предизвикателства и удовлетворение от всяка извървяна 
стъпка в професионалния път на израстването й от експерт-юрист до директор и ръководител 
катедра ще ни разкаже самата тя.  
 
 
Убедени сме, че уебинарът ще предостави ценна информация и ще бъде изключително 
полезен за Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в Zoom! 
 

 
Център за обучение – БАН 
Кариерен център към ЦО-БАН 

 

Проф. д.н. Мариела Деливерска 

 

                                  Доктор по международно право и международни отношения 

Доктор на науките 

Професор по Административно право и административен процес 

Професор по Социална медицина и организацията на здравеопазването и фармацията 

 


