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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 
УЕБИНАР на тема: ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „Докторантура и кариера в БАН“  
Лектори:  
гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова (мл. експ. в Кариерен център към ЦО-БАН) 
Мария Христова (гл. експ. в Център за обучение – БАН) 
гл. ас. д-р Шазие Юсеин-Мяшкова (мл. експ. в Кариерен център към ЦО-БАН)  
 
Модератор: чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Директор на ЦО-БАН 
 
Гости:  
гл. ас. д-р Надежда Данчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН),  
ас. инж. Мария Аргирова (Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН)  
докторант Петко Стоев (Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН) 
 
     
Дата на провеждане на уебинара: 
20 септември 2022г. (вторник) 
Продължителност на уебинара: 
15.00 – 16.30 часа 
Провеждане на уебинара: 
Платформа Zoom 
 
Присъстваща аудитория (вкл. екип на ЦО-БАН и Кариерен център към ЦО-БАН): 
Докторанти, млади учени и др. основно от БАН, но също така участници (учени, студенти и 
др.) от: СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
Медицински университет – София, Шуменски университет "Епископ Константин 
Преславски", Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет за 
национално и световно стопанство, Технически университет – София и Габрово, Средно 
училище "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Добрич, организации и частни фирми. Общо: 137 
регистрирани лица за събитието, посочили информация за контакт (максимален брой 
слушатели по време на събитието – 91 лица). 
 
Форма за обратна връзка: 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, длъжност, институт/организация и 
имейл (в платформа Zoom) 
 
 
Програма: 
- Център за обучение и Кариерен център към ЦО-БАН – дейности, подпомагащи обучението и 
кариерата на докторанти и млади учени (курсове, уебинари). 
- Настоящ конкурс за докторанти (срок за подаване на документи 14.10.2022г.) – специалности, 
документи, изпити и срокове. 
- Докторантура в БАН – форми, кредитна система, такси и стипендии. 
- Научна кариера в БАН (академични длъжности) – изисквания към кандидатите, предимства и 
възможности. 
- Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, конкурси и проекти за учени. 
- Дискусия с поканени учени от БАН и аудиторията. 
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Събитието беше насочено към: 
- бъдещи докторанти (лица, завършили магистърска степен) 
- настоящи докторанти в БАН и ВУ 
- млади учени в БАН и ВУ 
- научни ръководители на докторанти от БАН 
- студенти, които имат интерес към науката (възможности за консултации/стаж в БАН)  
 
Проведеното събитие си постави за основна цел да улесни и подкрепи с практически полезна 
информация кариерния избор на хората, които имат интерес към науката. Участниците в 
събитието имаха възможност се информират за възможностите, които предоставя Българска 
академия на науките за всички, които се интересуват от научна кариера или вече са 
докторанти/учени. 
 
Експерти от екипа на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН запознаха 
аудиторията с дейността на БАН, на звената Център за обучение и Кариерен център към ЦО-
БАН, с фокус върху подкрепата за докторанти и млади учени. Подробно беше представен 
настоящият конкурс за докторанти на БАН – процедура за кандидатстване; специфики на трите 
форми на докторантура; изисквания към докторантите по време на тяхното обучение, съобразно 
кредитната система; размер на таксите за обучение и стипендиите и др. Бяха представени 
възможностите за научна кариера в БАН както за млади, така и за опитни учени. Акцент беше 
поставен върху изискванията за длъжностите специалист, асистент и главен асистент – 
подходящи за млади хора, за обучаващи се или завършили докторанти. Посочени бяха 
предимствата и възмжностите, свързани с научна работа в БАН. Разгледана беше Национална 
програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, маркирани бяха и важни конкурси и проекти за 
учени. В края на официалната презентация бяха посочени лицата за контакт, във връзка с 
въпроси за докторантура и кариерно развитие. 
 
След подробно и нагледно представената информация за възможностите за докторантура и 
кариера в БАН, с предоставени много полезни линкове, се включиха с участие тримата поканени 
гости на уебинара. Гл. ас. д-р Надежда Данчева е учен в Секцията по Ономастика в Институт за 
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, както и вдъхновяващ TEDx лектор. Ас. инж. 
Мария Аргирова работи в Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в Институт по Органична 
Химия с Център по Фитохимия – БАН и получава награда за отлична презентация на два поредни 
Интердисциплинарни докторантски форума. Петко Стоев е докторант към Секция „Кибер-физични 
системи“ в Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН и е награден от 
специализирано жури за представянето си по време на Трети интердисциплинарен форум.  
 
Ентусиазирани и компетентни млади хора, гостите представиха пред аудиторията свои 
мотивиращи кратки изказвания (до 3 минути), в рамките на които всеки от тях сподели 5 хубави 
неща, свързани с това да си докторант/учен в БАН и разказа как протича един негов работен 
ден в Академията. Младите учени споделиха, че харесват динамичното си ежедневие с 
разнообразни дейности, чувстват се мотивирани в обкръжението на ентусиазираните си колеги, 
поставят си вълнуващи цели и усещат работтата си като престижна и обществено полезна. 
Изтъкнаха още като предимство възможностите за пътуване и срещите с колеги от чужбина, както 
и безценния опит от специализациите. 
 
Дискусията беше много оживена. Постъпиха серия въпроси от аудиторията, вкл. в чата на 
събитието – основно, свързани с кандидастването за докторантура и по Национална програма 
„Млади учени и постдокторанти – 2“. Модераторът и лекторите отговориха изчерпателно. 
Обсъждането беше изключително полезно и градивно. Участниците благодариха на 
организаторите за полезното събитие. 
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Може да се обобщи, че събитието събра изключително голяма аудитория от предимно млади 
хора (от БАН и други ВУ) и доказа силен интерес към възможнистите за докторантура и 
кариерно развитие в Академията. 
 
Линк към презентацията от уебинара беше публикуван на уебсайта на Център за обучение – 
БАН и Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО – БАН. 
 
Координати за контакт – 
Райна Грозданова (гл. експ. в Център за обучение – БАН) и Мария Христова (гл. експ. в Център 
за обучение – БАН) 
Тел. 02/979 5260     tdc-phd@cu.bas.bg   
 
гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова (мл. експ. в Кариерен център към ЦО – БАН) 
Моб.: 0888 26 9004    vnedevabas@gmail.com  
 
гл. ас. д-р Шазие Юсеин-Мяшкова (мл. експ. в Кариерен център към ЦО – БАН) 
Тел.: 02/979-26-61  shazi@abv.bg  
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