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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 
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“ 
 
УЕБИНАР на тема: "ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ HUAWEI ЗА СТИПЕНДИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА 
ДОКТОРАНТИ", с лектори от Huawei Technologies Bulgaria: 
Тери Ли, Генерален мениджър /участие на англ. ез./ 
Алис Ли, Ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ 
Рая Гунчева, ПР мениджър 
Десислава Атанасова, ПР мениджър    
Руслан Цанков, Мениджър „Продажби“ 
 
Събитието беше открито от:  
чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Зам.-председател на БАН, Директор на ЦО-БАН 
 
Дата:     Продължителност:  
28 октомври 2022г. (петък)   14.00 до 15.00 часа 
 
Място: Платформа Zoom: 
 
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектори): 
Докторанти от БАН и Технически университет: 36 регистрирани лица за събитието, 
посочили информация за контакт (максимален брой слушатели по време на събитието – 28 
лица). 
 
Форма за обратна връзка: 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, длъжност, институт/организация и 
имейл (в платформа Zoom) 
 
Програма на уебинара: 
1. Стипендиантската програма ICT talents training SFTF. 
2. Глобалната програма Seeds for the Future. 
3. Възможност за кариерно развитие в Huawei Technologies Bulgaria. 
4. Дискусия. 
 
Уебинарът е деветото събитие от серията уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ 
НАУЧНИ ПРОЕКТИ“.  
 
Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева и г-н Тери Ли поздравиха аудиторията и дадоха думата на екипа на 
Huawei за презентация по програмата на уебинара. 
 
Рая Гунчева, Десислава Атанасова и Руслан Цанков представиха нагледна, изчерпателна и 
мотивираща презентация за дейността на Huawei в световен мащаб, поставиха акцент върху 
интелигентните решения в областта на висшето образование. Бяха споделени най-важните 
моменти и постижения, свързани с 18-годишното „пътешествие“ на Huawei България в 
страната. 
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Експертите презентираха Стипендиантската програма ICT talents training SFTF, както и  
Глобалната програма Seeds for the Future. Програмите имат за цел да откроят най-добрите и 
мотивирани таланти в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и 
да им предоставят нови възможности за развитие. Беше подробно разяснена процедурата по 
кандидатстване, както и последващите етапи през които преминават желаещите докторанти с 
интереси в сферата на ИКТ.  
 
Тази година наградният фонд на стипендиантската програма ICT Talents Training Seeds for the 
Future е 160 000 евро и Huawei ще награди 80 студенти/докторанти с по 2000 евро. За целта е 
необходимо кандидатите да изпратят CV и мотивационно писмо до 11.11.2022г. на имейл: 
hrbulgaria@huawei.com, след което ще имат време до 30.11.2022г. да подготвят и заснемат 
кратко видео (до 3 минути) по зададена ИКТ тема. В началото на м. декември 2022г. независимо 
жури ще разгледа кандидатурите на участниците, включили се в стипендиантската програма, и ще 
излъчи победителите, а през м. февруари 2023г. ще има и официална церемония по 
награждаване. 
 
В същото време глобалната програма Seeds for the Future ще даде възможност на 30 
студенти/докторанти да се включат в онлайн обучението в периода 14-21.11.2022г., на което ще 
имат възможност да усвоят както технически и лидерски умения, така и да обменят опит с таланти 
от други държави. През м. декември 2022г. най-изявените сред тях ще могат да присъстват на 
награждаващата церемония в Гърция и да спечелят различни награди. 
 
По време на уебинара бяха представени и възможностите за кариерно развитие, които 
предлага Huawei Bulgaria за млади и талантливи хора. 
 
По време на дискусията бяха изяснени въпроси, свързани с мотивационното писмо като етап от 
кандидатстването, с последващото кариерно развитие на вече отличени таланти и др. От екипа на  
Huawei бяха предоставени контакти за допълнителна информация за кандидатите. 
 
Координати за контакт и информация – 
Десислава Атанасова, ПР мениджър    
desislava.atanasova@huawei.com  
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