
д-р. Кр. Тодорова 

„Роля на кариерния център във висшето образование“ 

Кариерните центрове са ключово звено в системата на съвременното 

образование и имат важна роля в осигуряването на връзката между бизнеса и 

образованието. Европейските политики и стратегии в областта на висшето 

образование акцентират върху необходимостта от функциониране на подобни звена 

в контекста на повишаване не само качеството на образователните услуги, но и 

осигуряване условия за подобряване конкурентоспособността на студентите на 

пазара на труда. Лекцията ще представи дейността на Кариерния център към 

Факултета по химия и фармация, както и данни от проведени изследвания през 

последните две години. 

 

доц. М. Богданов 

„Как да изработим успешна презентация“ 

Лекцията акцентира върху видовете презентации и е насочена към структурата 

на научната презентация, планирането и изискванията към нея. Представени са и 

добри практики / полезни съвети как да се изработи успешна презентация. 

 

д-р. Кр. Тодорова / доц. М. Богданов 

„Умения за представяне на нaучна информация пред аудитория“ 

В модула се обръща внимание на стиловете на поведение, както и на 

символното значение на вербалната (устна) и невербалната комуникация (език на 

тялото). Ще бъдат включени практически упражнения (ролеви игри) и насоки за 

изграждане на личен, ефективен стил. 

 

С. Кирилова 

„Публикуване на нови научни резултати – защо и къде“ 

Осигуряването на възможно най-голяма публичност на получените научни 

резултати е свързано с откриването на подходящо място за тяхното публикуване. 

Необходимо е да се познава пазара на научните списания и политиката на научните 

издателства, да се спазват установените от световната научна общност етични 

стандарти, да се познават традиционните и алтернативните наукометрични 

показатели, на база на които се измерва качеството и престижа на научните издания 

 

С. Кирилова 

„Как да избегнем „капаните“ на маргиналното научно публикуване“  

Наблюдават се тревожни тенденции за маргинализиране на науката и 

научните изследвания, част от които са свързани със „златния“ път на отворен 

достъп. Истинско предизвикателство са т. нар. хищни издатели; явление е появата 

на имитиращи версии на сериозните научни списания; задълбочават се и 

проблемите с провеждането на фиктивни научни конференции, фалшивото 

авторство и плагиатство. Това налага тяхното обсъждане в академичните среди и 

изработване на насоки за предотвратяването им. 

               
 

 

ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА 2 

 

"Кариерно развитие на младия учен" 

 

 

 

 

16.04-20.04.2018 

гр. Трявна 

 

 

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" 



Програма 
 

Дата Час Лектор  Дейност  

16.04 

14.00  Тръгване София – Трявна; настаняване 

18.30-19.00 Регистрация на участниците  

19.00-20.00 
проф. В. 

Симеонов 

Лекция: Видимият образ, символите, 

информацията 

 Вечеря  

17.04 

9.30-10.30 
проф. А. 

Пройкова 

Лекция: Работната програма за 2018-2020 на 

Хоризонт 2020 

 Почивка  

10.45-11.45 
проф. А. 

Пройкова 

Лекция: Характеристика на Девета Рамкова 

Програма за Научни Изследвания 2021-2027 

 Обяд 

14.00-15.00 доц. Ел. Гурова   Модул: Отворен пазар за учени в Европа 

 Кафе-пауза  

15.30-16.30 доц. Ел. Гурова   Модул: Отворен пазар за учени в Европа 

 Почивка  

16.45-17.30 проф. С. Илиева 
Лекция: ERC – възможности за 

финансиране на научни изследвания 

 Вечеря 

18.04 

9.30-10.00 д-р Кр. Тодорова  
Лекция: Роля на кариерния център във 

висшето образование 

10.00-12.00 доц. М. Богданов 
Лекция: Как да изработим успешна 

презентация 

 Обяд 

14.30-15.30 
д-р Кр. Тодорова / 

доц. М. Богданов 

Модул: Умения за представяне на нaучна 

информация пред аудитория 

 Кафе-пауза 

16.00-17.00 
д-р Кр. Тодорова / 

доц. М. Богданов 

Модул: Умения за представяне на нaучна 

информация пред аудитория 

 Официална вечеря 

19.04 

10.00-11.00 С. Кирилова 
Лекция: Публикуване на нови научни 

резултати – защо и къде 

 Кафе-пауза  

11.30-12.30 С. Кирилова 
Лекция: Как да избегнем „капаните“ на 

маргиналното научно публикуване 

 Обяд 

 
Социална програма - организирано посещение на музеи в гр. Трявна; 

Вечеря; Раздаване на сертификати за Школа 2 

20.04 11.00 Заминаване Трявна - София 

 

Резюмета 

 
проф. В. Симеонов 

„Видимият образ, символите, информацията“ 

Целта на лекцията е да запознае слушателите с ролята на видимия образ и 

символите от дълбока древност до наши дни. Подчертава се тяхното значение като 

специфични информационни носители във всяка област на познанието и културата, 

способни дори за изместят традиционната словесна информация. 

 

проф. А. Пройкова 

„Работната програма за 2018-2020 на Хоризонт 2020. Характеристика на 

Девета Рамкова Програма за Научни Изследвания 2021-2027“ 

На 27.10.2017 г. Европейската комисия представи Работната програма (2018-

2020) на "Хоризонт 2020" за 30 милиарда евро за следните мерки: иновации, 

създаващи пазари; високо интегрирани дейности, наречени фокус области: по-

добро разпространение на резултатите и свободен достъп до данни.  

Работната програма отговаря и на политическите приоритети на Европейската 

комисия и проправя пътя за Деветата Рамкова Програма “Хоризонт Европа” с мото: 

"Еволюция, не революция". 

 

доц. Ел. Гурова 

„Отворен пазар за учени в Европа“ 

През последното десетилетие на Европейско ниво са предприети сериозни 

мерки за създаване на отворен пазар за учените и подпомагане на трансфера на 

знания: създаване на атрактивни условия за научни дейности и за циркулиране на 

знанията между различни държави и сектори в Европа. Лекцията ще обърне 

специално внимание на изискванията в Хартата и Кодекса за учените, както и на 

мерките за открито, прозрачно и основано на постижения наемане на учените в 

Европа. Участниците ще бъдат запознати с изискваните знания и умения за научна 

кариера и особеностите на тенденциите към Отворена наука и Отворени иновации. 

Ще бъдат представени не само мерките на Европейско ниво, но и усилията на 

Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за прилагане на Стратегията за 

човешките ресурси в науката. 

 

проф. С. Илиева 

„ERC - възможности за финансиране на научни изследвания“ 

Мисията на Европейския съвет за научни изследвания – European Research 

Council (ERC), е чрез конкурентно финансиране да насърчава най-добрите 

новаторски научни изследвания в Европа във всички области на науката. Лекцията 

представя възможностите за финансиране в рамките на ERC; структурата на 

панелите; основните критерии в процеса на оценяване; мястото на България в ERC. 


