Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите и защитилите
докторска степен на десетото събитие от:
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.“
Лектор:
Мария Костова,
Програмен координатор
за стипендианти от България
https://www.fulbright.bg/
Събитието ще открие:
чл.-кор. дбн Евдокия Пашева,
Зам.-председател на БАН, Директор на ЦО-БАН
Дата:
11 ноември 2022г. (петък)

Час:
15.00 до 16.00 часа

Място: Можете да се регистрирате за събитието на следния линк в платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsceCtrjguGNwCDGiyKh8VKmse82BDQTxO
Информация за събитието и във Facebook: https://www.facebook.com/careercenterbas
Допълнителна информация:
Всяка година Комисия "Фулбрайт" предоставят между 10-12 стипендии за учени и докторанти
във водещи университети в САЩ.
Ако имате защитена докторска степен и идея за американска приемаща институция, в която
да извършите изследване в рамките на 3-5 месеца, можете да кандидатствате до 5 декември
2022г. за пълно финансиране по програмата "Фулбрайт".
Ако сте редовен или задочен докторант, който би искал да използва информационните
ресурси и изследователски възможности на предпочитан американски университет в рамките
на 6 месеца, можете отново да кандидатствате за стипендия до 5 декември 2023г.
Детайли за стипендиите, процеса на кандитстване, финансирането и приемащите
институции ще представи лекторът на настоящото събитие – Мария Костова, програмен
координатор за български стипендианти.
По време на уебинара ще имате възможност за въпроси и отговори, както и за консултации
с поканения лектор.
Плакат за събитието можете да изтеглите от следния линк:
https://drive.google.com/file/d/1FlI8AZB4l1ZDCi2rLREt33-kNcFMGztZ/view?usp=sharing
Убедени сме, че уебинарът ще бъде много полезен за докторантите и учените с
докторска степен от БАН. Ще бъде представена чудесна възможност за международен
обмен на опит и научно развитие. 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
Директор на ЦО-БАН – чл.-кор. дбн Евдокия Пашева
Екип на КЦ към ЦО-БАН:
гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова
гл. ас. д-р Шазие Юсеин-Мяшкова

