Електронен бюлетин
„Научнопроектна
дейност“
Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Проф. д-р Невена Милева
„Проекти, научни и приложни програми“

Бюлетинът съдържа информация относно:
-Международни инационални програми иинициативи;
-Възможностизаучастиевобучения,семинари, уебинари
идругиважни мероприятия;

-Актуални новини исъбития.

Уважаеми колеги,
С настоящия бюлетин екипът на Поделение
«Научнопроектна дейност» си постави за цел да
предоставя на научните звена важна и полезна
информация и чрез съвместните ни усилия и
ефективно сътрудничество да допринесем за
създаване на иновативна, модерна и динамична
университетска среда.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи

На 11 март Европейският научноизследователски съвет (ЕНС)
ще обяви поканата Consolidator Grants за изследователи, които консолидират свой
собствен независим изследователски екип или програма,
с бюджет от 633 милиона евро.
Крайният срок за кандидатстване е 20.04.2021 г.
За подробна информация последвайте линка:
Consolidator Grants | ERC: European Research Council
Насоки за кандидатстване

ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие вобучения, семинари, уебинари и други важни мероприятия

Уебинар на тема: Стипендии “Фулбрайт” за
магистърски и докторски програми в точните науки

На 16 март от 18 ч. изпълнителният директор на Комисия
Фулбрайт и програмният координатор за български
стипендиати Мария Костова ще изнесат онлайн семинар
за възможностите за финансиране на магистърски и
докторски програми в САЩ в областта на точните науки.
Те ще представят възможностите за академичен обмен с
най-добрите университети в САЩ за младите български
учени. В семинара ще се включат и стипендианти на
програмата.
Моля регистрирайте се предварително за семинара:
Webinar Registration – Zoom
Стипендии за български граждани | Българо-американска
комисия за образователен обмен Fulbright
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие вобучения, семинари, уебинари и други важни мероприятия

LIVE STREAMING: Информационен ден на ЕК за
„Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)
23 март 2021 г. (от 10:00 до 13:30 ч., българско време)
Европейската комисия организира онлайн информационно
събитие за различните схеми на финансиране и основните
промени по отношение на Действията „Мария СклодовскаКюри“ (MSCA), част от Рамковата програма на ЕС за
научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

“Науката се явява
основата на всеки прогрес,
който облекчава
човешкия живот и
намалява страданията”.
Мария Кюри

MSCA under Horizon Europe Information Event | Marie
Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и
други важни мероприятия
„Opportunities for international research and
academic partnerships“
Thursday 18/3/2021
09.00 – 19.00
The Black Sea and Eastern Mediterranean Academic
Network (BSEMAN) organizes an e-Event. The e-Event
includes an e-General Assembly (eGA) and a
conference on the opportunities for international
research and academic partnerships. In the informative
session, participants will get information with respect to
EU and non-EU funding schemes, while in the frame of
an e-Festival of Ideas researchers and research groups
will present their current activities so that partnerships
among our member institutions can be formatted.
Програма на събитието
ПУ „Паисий Хилендарски“

6

Възможности за участие вобучения, семинари, уебинари и други важни мероприятия
MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT
CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
(HUMSOS)
“ADAPTATION TO PANDEMIC AND THE NEW FUTURE”

Humanities and Social Sciences of Maltepe University
takes pride in inviting undergraduate and graduate
students to send their abstracts for the 8th International
Student Congress
Подробна информация е публикувана на страницата:
CALL FOR PAPER | Maltepe Üniversitesi
IMPORTANT DATES

Call for Paper

February 02, 2021

Abstract Submission Deadline

April 02, 2021

Notice of
Acceptance/Rejection

May 03, 2021

Full Paper Submission

May 17, 2021

MUISC’2021 (HUMSOS)

June 02-04, 2021
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и
други важни мероприятия
12th International Scientific and Practical Internet Conference
„MODERN MOVEMENT OF SCIENCE“
April 1-2, 2021
The Conference is devoted to the main mission of the International Electronic Scientific and Practical
Journal "WayScience" - to pave the way for development of modern science from idea to result.
Topics cover all sections of the International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience",
namely:
- public administration; philosophical sciences; economic sciences; historical sciences; legal
sciences; agricultural sciences; geographic sciences; pedagogical sciences; psychological
sciences; sociological sciences; political sciences; philological sciences; technical sciences;
medical sciences; chemical sciences; biological sciences; physical and mathematical sciences;
other professional sciences.
CONTACT INFORMATION
Coordinator: PhD in Public Administration, Valerii Marenichenko
Contact phone: +38 (095) 645-91-21, e-mail: wayscience@ukr.net
Journal Website: http://www.wayscience.com/
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Актуални новини и събития

На официална церемония в МОН министър
Вълчев и посланикът на САЩ в България
Н.Пр. Херо Мустафа подписаха Споразумение
за научно-технологично сътрудничество
между двете страни за нов десетгодишен
период.

Споразумението влиза в сила от 16
февруари 2021 г. и дава нова перспектива
за развитие на двустранното
сътрудничество в науката през
предстоящия 10-годишен период. Предвид
динамиката на развитие на технологиите
през последните години и важността на
научните изследвания за справяне с
глобалните предизвикателства, акцент в
научно-технологичното сътрудничество
между двете страни е поставен върху
мобилността и обмена на учени,
сътрудничеството по двустранни проекти,
финансирани от двете страни и обмена на
данни и информация за целите на
съвместни научни изследвания.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Актуални новини и събития

Домакин на събитието ще бъде г-н
Тиери Бретон, еврокомисар по
вътрешния пазар, заедно с
Португалското редседателство. По
време на Digital Day 2021 държавитечленки на ЕС ще бъдат поканени да
си сътрудничат в ключови области, в
които цифровите технологии могат
да окажат значително положително
въздействие.
Европейската комисия, в сътрудничество с
Португалското председателство на Съвета на
ЕС, организира Digital Day 2021 –
виртуално събитие, което ще се проведе на
19 март 2021 г.

Digital day 2021 programme | Shaping
Europe’s digital future (europa.eu)
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Актуални новини и събития
Дамите от Поделение
„Научнопроектна дейност“
отбелязаха празника Осми март, като
се включиха в инициативата
„Засади дърво – създай живот“
С присъединяване към инициативата на
кмета на район „Тракия” - Костадин
Димитров,
Поделение „Научнопроектна дейност“
към Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“,
с любезното съдействие на еколози от
района, подкрепи каузата за създаване
на по-зелено, по-красиво и
привлекателено място за живеене.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/
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