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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: "ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ  
ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В САЩ ПО ПРОГРАМАТА "ФУЛБРАЙТ" 
ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2023-24Г.", с лектор Мария Костова, Програмен координатор за 
стипендианти от България https://www.fulbright.bg/ 
 
Дата:     Продължителност:  
11 ноември 2022г. (петък)   15.00 до 16.00 часа 
 
Място: Платформа Zoom: 
 
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектори): 
Докторанти от БАН, НБУ, УНИБИТ, СУ, МУ – Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора 
и ИПАЗР „Н. Пушкаров”: 57 регистрирани лица за събитието, посочили информация за 
контакт (максимален брой слушатели по време на събитието – 35 лица). 
 
Форма за обратна връзка: 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, длъжност, институт/организация и 
имейл (в платформа Zoom) 
 
 
Уебинарът е десетото събитие от серията уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ 
НАУЧНИ ПРОЕКТИ“.  
 
Мария Костова представи пред аудиторията вдъхновяваща презентация на възможностите за 
стипендии за изследователска дейност в САЩ по Програма „Фулбрайт“. Лекторът проследи 
историята и разгледа структурата на българо-американската комисия за обмен „Фулбрайт“, описа 
дейността на „Фулбрайт“ България. Постави акцент върху Стипендии „Фулбрайт“ за 
изследователска и преподавателска дейност (за учени с докторска степен) и Стипендии 
„Фулбрайт“ за изследователска дейност на докторанти (редовна и задочна форма на 
обучение). Описа предимствата, свързани с получаването на стипендия, разгледа детайно 
изискванията за кандидатстване, представи процедурата и посочи необходимата документация. 
Обърна внимание на проближаващия краен срок за подаване на документи – 5 декември 2022г. и 
описа времевата рамка на процеса по оценка и одобрение на кандидадтите. 
 
Мария Костова представи синтезирано Стипендии „Фулбрайт“ за развитие на гражданското 
общество и Стипендии „Фулбрайт-Шуман“. 
 
Аудиторията беше много активна по време на последвалата дискусия. Обсъдиха се конкретни 
въпроси, свързани с избора на приемаща образователна/научна институция в САЩ, оформянето 
на документите за кандидастване, необходимото ниво на владеене на английски език и др. 
 
Мария Костова изчерпателно отговори на всички въпроси и изрази готовност за информационна 
подкрепа на кандитатите в процеса на кандидатстване, като предостави свои координати за 
контакт. 
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Координати за контакт и информация – 
Мария Костова,  
Програмен координатор за стипендианти от България  
https://www.fulbright.bg/ 
Моб. тел. 087 916 40 95 
Email: mkostova@fulbright.bg  
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