
  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

РАБОТА С РЕГИСТЪРА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ – НАЦИД

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/


  „НА КОКТЕЙЛ ОТ ЗНАНИЯ” 

УСПЕШНА РАБОТА!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://www.eufunds.bg/

