
На вниманието на докторанти и млади учени 
 

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

Серия уебинари „АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ“ 
 

УЕБИНАР  
на тема: 

 
„БАЛАНС РАБОТА – ЛИЧЕН ЖИВОТ: МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА“ 

 
Лектор: 

гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН  
  

 
Дата на провеждане на уебинара: 
10 май 2022г. (вторник) 

 
Продължителност на уебинара: 
14.00 – 15.30 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/tZ0kcOurrzwuE9FvwcXQv3vLnN1Pv031-WrU 
 
Допълнителна информация за събитието и за серията уебинари е достъпна и на Фейсбук 
страницата на Кариерен център към ЦО-БАН: 
https://www.facebook.com/careercenterbas/  
 
Информация за уебинара: 
Учене, работа, семейство, деца, спорт, приятели, лично време – все повече искаме всичко, при 
това тук и сега. А възможно ли е? И ако е възможно – как?  
Научната дейност и писането на дисертация в частност, обикновено върви ръка за ръка с много 
допълнителни роли и дейности, които всички ние съчетаваме. За да бъдем успешни и 
удовлетворени е добре да можем да отграничаваме лично от професионално, без да 
ограничаваме излишно никое от двете.  
В уебинара ще бъдат обсъдени някои ключови психологични принципи за съчетаване на 
различни житейски роли, както и серия практични насоки как по-ефективно да организираме 
времето си, докато пишем дисертация или работим по научен проект. 
 
Информация за лектора: 
 

 

 

Цветелина Панчелиева е доктор по Психология, главен 
асистент по Организационна психология в Департамент по 
Психология на Институт за изследване на населението и 
човека при БАН https://www.iphs.eu/. 
 
Участвала е като ръководител на екип от млади учени в 
международната научна програма Junior Researcher 
Programme of University of Cambridge и Columbia University. Тя 
е координатор на един национален изследователски проект 
за млади учени и изследовател в два научноизследователски 
проекта в национален мащаб.  
 
Д-р Панчелиева е автор на 20 статии и е гост-преподавател в 
два български университета. Води курсове по организационна 
психология, организационна култура и управление и развитие 
на екипи, както и семинари за родители и обучения в 
корпоративна среда.    

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcOurrzwuE9FvwcXQv3vLnN1Pv031-WrU
https://www.facebook.com/careercenterbas/
https://www.iphs.eu/


Уебинарът ще представи значима тема от Модул 3 „Продуктивност“ на Академията за меки 
умения, свързана със структурирането на ценни стратегии за управление на времето.  
 
Ще имате възможност да усвоите нови умения за ефективно справяне с 
предизвикателствата на баланса между важните житейски сфери. Убедени сме, че 
уебинарът ще бъде много полезен за Вас както в професионален, така и в личен план. 
Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения по-
горе линк в Zoom. 
 

 

 
 

гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова 
гл. ас. д-р Шазие Мяшкова 

 
 


