На вниманието на докторанти и млади учени
Уважаеми колеги докторанти и млади учени,
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви
поканим на петото събитие от специално организираната:
Серия уебинари ,,МОИТЕ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА‘‘
УЕБИНАР
на тема:

„МЕЖДУНАРОДНА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА НА МРЕЖАТА EURAXESS“

Лектор:

Г-жа Светлана Димитрова
Координатор на мрежата EURAXESS България от СУ,, Св. Кл. Охридски‘‘
Дата на провеждане на уебинара:
28 ноември 2022г. (понеделник)
Продължителност на уебинара:
14.00 – 15.00 часа
Линк за включване към уебинара:
Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следния линк в
платформа
Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscOyspzwpE9x5bi9QbpctO7jbpBWoKbBZ

Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център
към ЦО-БАН: https://fb.me/e/2jfGpoqyw
Информация за уебинара:
▪
▪
▪
▪

Имате нужда от съвет от специалист, който е във вашата
област, но работи в друга страна / научна система
Искате да специализирате в чужбина, но бихте искали да
разберете повече за условията на работа в избрания
университет от първо лице
Желаете напътствия за кариерата си от изявени в
областта си учени
Бихте искали да разширите международните си контакти

Включете се в международната менторска програма на EURAXESS!
Менторската програма на EURAXESS цели да насърчи и улесни международната
мобилност, като стимулира сътрудничеството между изследователите от
Европейското изследователско пространство (ERA) и EURAXESS Worldwide (трети)
страни. В рамките на тази програма опитни изследователи имат уникалната възможност да

наставляват изследователи в ранен етап на кариерата им и да подкрепят тяхната
международна интеграция и кариерно развитие.
На уебинара, г-жа Димитрова, ще представи накратко дейностите на мрежата EURAXESS. Подетайлно ще разгледа международната менторската програма, като основните акценти ще
бъдат следните:
Цели на програмата
Ползи от участие в програмата
Целеви групи
Теми, по които се осъществява менторството
Детайли от процеса на взаимодейстието ментор-млад учен
Наши и чуждестранни учени, участвали в менторската програма ще споделят преките си
впечатления и ползите за кариерно им развитие.
Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към лектора по време на уебинара.
Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен и практически полезен за
усвояването на полезни умения и Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа
Zoom! Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на
посочения по-горе линк в Zoom.
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН

