На вниманието на докторанти и млади учени
Уважаеми колеги докторанти и млади учени,
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН Ви пожелаваме щастлива и
успешна 2022 година и имаме удоволствието да Ви поканим на четвъртото събитие от
специално организирани за докторантите и младите учени от БАН:
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“
УЕБИНАР
на тема:
„ДОБРИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЛАДЕЖКИ
ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Отличен от Фонд „Научни изследвания“
Лектор:
доц. Стефка Крумова, дб
Завеждащ Национална референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола“,
Отдел „Вирусология“ към Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Дата на провеждане на уебинара:
27 януари 2022г. (четвъртък)
Продължителност на уебинара:
14.00 – 15.00 часа
Линк за включване към уебинара:
Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в
платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-mhrjMiHtRcCsGs535QR1BCsNrmMPb7
Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център
към ЦО-БАН:
https://www.facebook.com/careercenterbas/
Информация за уебинара:
Доц Крумова е ръководител на успешно отчетен младежки проект към Фонд Научни
изследвания на тема: „„Изсушените кръвни петна (ИКП) като алтернативен, архивен материал
за доказване на вирусни агенти (морбили, паротит, рубеола, хепатит В вирус) в българската
популация“. Тя е участник и в над 10 проекта, финансирани от ФНИ и МУ София. Лекторът ще
представи пред аудиторията синтезирано важни моменти от разработването и
изпълнението на своя младежки проект, финансиран от ФНИ. Акцент в презентацията й,
обаче, ще бъде споделянето на полезни идеи и съвети за подготовка на проекти – знания
и умения, базирани на нейния богат научен опит.
Допълнителна информация за лектора:
Научна биография на доц. Стефка Крумова, дб:
2008 г. – Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Бакалавър
„Молекулярна биология“, Магистър „Вирусология“
2012 г. – Придобива Докторска степен „Морфология“ в Института по експериментална
морфология, паразитология и антропология с музей, БАН
2017 г. придобива Медицинска специалност „Вирусология“, Медицински университет, София
От 2011 г. работи в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), отдел
Вирусология, Национална референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола“
2011 – 2013 г. – биолог в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“;
2013 – 2018 г. – главен асистент в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“
2018 г. - доцент в НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“
От 2015 г. е Завеждащ НРЛ „Морбили, паротит, рубеола“
От 2021 г е Национално отговорно лице по Микробиология към Европейския център по контрол
и превенция на заболяванията, Стокхолм

Подобно на проекта на друг лектор на наш семинар, гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф,
младежкият проект, ръководен от доц. Крумова, е сред излъчените от Фонд „Научни
изследвания“ (ФНИ) към министъра на образованието и науката като успешни примери
за добри научни резултати.
Отново ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към доц. Крумова по време на
уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към
ЦО-БАН,
в
рамките
на
публикуваното
предстоящо
събитие
(Event)
https://www.facebook.com/careercenterbas.
Убедени сме, че уебинарът ще представи ценна и практически полезна информация за
писането на успешни научни проекти, ще надгради Вашите познания и ще допринесе за
Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа Zoom! Събитието е с безплатно
участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения по-горе линк в Zoom.
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН

