Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите с интереси в
сферата на информационните и комуникационни технологии на деветото събитие от:
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“
УЕБИНАР на тема:
„ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ HUAWEI ЗА СТИПЕНДИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДОКТОРАНТИ“
Лектори и участници в дискусията
от Huawei Technologies Bulgaria:
Тери Ли, Генерален мениджър /участие на англ. ез./
Алис Ли, Ръководител връзки с обществеността /участие на англ. ез./
Рая Гунчева, ПР мениджър
Десислава Атанасова, ПР мениджър
Събитието ще открие:
чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Зам.-председател на БАН, Директор на ЦО-БАН
Дата:
28 октомври 2022г. (петък)

Час:
14.00 до 15.00 часа

Място: Можете да се регистрирате за събитието на следния линк в платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-iprjgiGtYTVTpivlGPAmOq5EjU-smQ
Информация за събитието и във Facebook: https://www.facebook.com/careercenterbas
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.
Допълнителна информация:
Huawei стартира стипендиантската си програма ICT Talents Training Seeds for the Future
заедно с глобалната програма Seeds for the Future. Програмите имат за цел да откроят найдобрите и мотивирани таланти в сферата на информационните и комуникационни технологии
(ИКТ), както и да им предоставят нови възможности за развитие.
ВАЖНО: За програмите могат да кандидатстват докторанти от всички специалности, ако
проявяват интерес към информационните и комуникационни технологии.
Тази година наградният фонд на стипендиантската програма 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.
Кандидатите могат сами да изберат дали да се включат в двете програми едновременно или
само в една от тях.
Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен за докторантите от БАН, ще очертае
нови възможности за научно и кариерно развитие. Участниците ще имат възможност да
установят и полезен контакт с експерти от бизнес практиката. Събитието е с безплатно
участие, но е необходима регистрация на посочения по-горе линк в платформа Zoom.
Център за обучение – БАН, http://edu.bas.bg/
Кариерен център към ЦО-БАН https://www.facebook.com/careercenterbas

