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Мероприятие 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
УЕБИНАР на тема: ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ“ – БАН  ПРЕДСТАВЯ ЗА ВАС: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА 
ДОКТОРАНТИТЕ НА БАН В ЧУЖБИНА С ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, с лектор: 
Томина Галибова, гл. експерт към отдел МДОПП-БАН, ЕРАЗЪМ координатор 
С участие в дискусията на: 
Юлия Попчева, докторант, PR на ИЕФЕМ-БАН, участник в програма „Еразъм+“ 
     
Дата на провеждане на уебинара: 
28 февруари 2022г. (понеделник) 

Продължителност на уебинара: 
14.00 – 16.00 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 ПУ и 
Inovationtech Ltd.: 53 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 шестото събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни научни 
проекти“, както и втори уебинар, представящ дейността на ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕЙНОСТ, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ – БАН, чрез участие на експерт от звеното. 
Събитието беше посветено на запознаване на аудиторията с популярна програма, предоставяща  
възможности за участие на докторанти и постдокторанти, както и на предоставяне на информация 
за контакт с експерта, координиращ програмата в БАН. 
 
Г-жа Томина Галибова представи пред аудиторията изключително изчерпателно възможностите 
за мобилност по програма Еразъм+ за докторанти и постдокторанти от БАН. Презентацията 
беше синтезирана, много информативна, с нагледно акцентиране върху важни моменти от 
процеса на кандидатстване по програмата и свързаната с това документация. Лекторът проследи 
историята на възникване и развитие на програмата, ясно диференцира на видовете мобилност за 
докторанти (за обучение и за практика/стаж/) и постдокторанти (за практика/стаж/). Изясни темата 
с приемащите институции, описа финансовите параметри на грантовете. Г-жа Галибова фокусира 
вниманието на аудиторията върху процедурата по кандидатстване в БАН и в приемащата 
институция, като посочи в подробен списък необходимата документация. Предостави информация 
за отчетността, свързана с мобилността, а в края на презентацията посочи своите координати за 
контакт – при необходимост от допълнителна информация и консултация. 
 



Последваха конкретни въпроси от аудиторията във връзка с допустимостта за участие в 
програмата, приемащите институции и финансирането, на които лекторът отговори компетентно и 
точно, като потвърди своята готовност за допълнително съдействие. 
 
По специална покана на г-жа Галибова и КЦ към ЦО-БАН в дискусията се включи, за да сподели 
своя личен опит г-жа Юлия Попчева, докторант и участник в програма „Еразъм+“. Тя представи в 
комуникативен и увлекателен формат много полезна информация за аудиторията. Спря се върху 
въпросите за избора на подходящата локация за докторантски Еразъм обмен, подготовката за 
заминаване и типологията на обучението - възможности и резултати. Сподели как се е справила с 
проблемни и непредвидени ситуации по време на своя простой в гр. Бордо (Франция). В 
заключение подчерта важността по време на мобилността на емоциите, свързани със свободното 
време, новите контакти в научен и личен план, които подпомагат развитието на докторанта като 
учен. 
 
Г-жа Попчева отговори на въпроси и коментари от аудиторията, като сподели конкретни полезни 
съвети от своя опит и мотивиращо подкани младите хора да кандидастват за мобилност по 
програма Еразъм+. 
 
 
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 Галибова г-жа Попчева получиха много писмени благодарности от аудиторията за 
полезното и интересно представяне 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 Томина Галибова – 
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

