
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н    Б Ю Л Е Т И Н 
 

за събитията, организирани и проведени от 
Център за обучение – БАН 

Кариерен център към ЦО-БАН 
 
 
Мероприятие 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
УЕБИНАР на тема: ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ“ – БАН  ПРЕДСТАВЯ ЗА ВАС: ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ В РАМКОВА 
ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" и ДВОЙНА ДИПЛОМНА ПРОГРАМА С КОРЕЙСКИЯ 
ИНСТИТУТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, с лектори: 
Габриела Чупренска, гл. експерт към отдел МДОПП-БАН, Национално контактно лице за 
дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП "Хоризонт Европа"   и 
Димитър Денев, мл. експерт към отдел МДОПП-БАН, Референт за Австрия, Германия, Литва, 
Латвия, Естония, Китай, Япония, Република Корея, Виетнам, Тайван, Монголия, Мароко, Тунис, 
Иран, Пакистан и Малайзия 
     
Дата на провеждане на уебинара: 
8 февруари 2022г. (вторник) 

Продължителност на уебинара: 
14.00 – 15.00 часа 

Провеждане на уебинара: 
Платформа Zoom 
 
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектор): 
Докторанти, млади учени и др. основно от БАН, но също така участници от МОН и Max 
Planck Institute for Solar System Research: 65 регистрирани лица за събитието, посочили 
информация за контакт (максимален брой слушатели по време на събитието – 37 лица). 
 
Форма за обратна връзка: 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, длъжност, институт/организация и 
имейл (в платформа Zoom) 
 
 
Уебинарът е петотото събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни 
научни проекти“, както и първи уебинар, представящ дейността на ОТДЕЛ 
"МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ – БАН, посредством 
участието на експерти от звеното. Фокус на събитието е представяне на програми и инициативи, в 
които докторанти и млади учени имат възможност да участват, както и предоставяне на 
информация на аудиторията за контакт с експертите във връзка с посочените дейности. 
 
Г-жа Габриела Чупренска представи в синтезиран, но изчерпателен вид важни акценти от 
същността, процеса на кандидатстване и изпълнението на Дейностите Мария Склодовска-Кюри. 
В качеството си на Национално контактно лице по програмата с богат експертен опит, тя умело 
насочи вниманието на аудиторията към ключови характеристики на дейностите както за 
докторантско, така и за постдокторантско обучениие. По-конкретно, разгледа съдържателните и 
финансови параметри на схемите „Обмен на персонал“, „Докторантски мрежи“, „COFUND“, 
„Постдокторски стипендии“ и „Дейностите Мария Склодовска-Кюри и гражданите“. Лекторът 
предостави и линкове с полезна информация. 
 



Презентацията на г-н Димитър Денев освен информативна беше оформена изключително 
нагледно и мотивиращо. Той запозна аудиторията с историята на научната и развойна дейност на 
Корейския институт за наука и технологии (KIST). Представи неговата актуална структура и 
научен потенциал (изследователи, научна продукция, световно признание като иновативна 
институция). Лекторът запозна аудиторията с информация за училището на Корейския институт за 
наука и технологии (KIST School) – история, алумни и др. Фокусира вниманието върху Двойната 
дипломна програма между БАН и училището на Корейския институт за наука и технологии 
(KIST School), като поясни изискванията и сроковете за кандидатстване. Във втората част от 
своята презентация лекторът запозна учените с възможността за участие в ежегодната Среща с 
Нобелови лауреати в град Линдау. Посочи необходимите документи за кандидатстване, очерта 
важните стъпки от процеса на одобрение на кандидатурите, както и предпоставките за успех на 
кандидатите.  
 
След всяка от презентациите учените от аудиторията зададоха своите въпроси чрез участие или 
посредством чата на платформата. Бяха поставени някои уточняващи питания и се потърсиха 
съвети за конкретни случаи. Лекторите отговориха изчерпателно и компетентно, като изразиха 
готовност за допълнителни консултации при необходимост. 
 
Участниците в събитието имаха възможност да зададат въпроси към лекторите и предварително – 
на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-БАН, в рамките на публикуваното 
предстоящо събитие (Event). 
 
Г-жа Чупренска и г-н Денев получиха много писмени благодарности за своите презентации от 
аудиторията чрез chat-a на платфрмата.  
 
Линк към записа на уебинара беше публикуван на Фейсбук страницата на Кариерен център към 
Център за обучение – БАН. 
 
Координати за контакт с лекторите Габриела Чупренска и Димитър Денев – 
Налични в рамките на информацията за ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ – БАН на сайта на БАН: https://www.bas.bg/?page_id=23  
  
 

https://www.bas.bg/?page_id=23

