
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“



Бюлетинътсъдържаинформацияотносно:

-Международниинационалнипрограмииинициативи;

-Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинари

идругиважнимероприятия;

-Актуалниновиниисъбития.

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

ПУ „Паисий Хилендарски“



Международниинационалнипрограмииинициативи
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Академиите за учители „Еразъм+“ ще
постигат три цели: 

- Ще бъдат създадени общности, 

обединяващи заинтересованите страни
с цел изготвяне на ефективни програми
за кариерно развитие на учителите;

- Ще бъде засилено европейското
измерение чрез сътрудничество с

организации на обучители и учители в
други европейски държави;

- Разработване на модели на мобилност -

виртуална, физическа и смесена, като
част от професионалното развитие на

учителите.

Създаването им е едно от ключовите
действия в инициативата за изграждане

на Европейско образователно
пространство до 2025 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Академии за учители „Еразъм+“ 

Подробна информация
относно поканата

През месец февруари
българският еврокомисар Мария
Габриел даде старта на първите

11 Европейски академии за
учители по програмата Еразъм+, 

които обединяват 182 

организации от 23 държави, 

включително организации от
България в два от проектите.

На 15 март е обявена нова
Покана за проектни

предложения за създаване на
Академии за учители

„Еразъм+“.

Срокът за кандидатстване е 7 

септември 2022 г.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca;callCode=ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Международниинационалнипрограмииинициативи
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На 4 май ще бъдат отворени поредица от
покани за младите хора: фондове за

мобилност на млади хора и млади работници; 

дейности за участие на младежи и малки
партньорства с участие на младежки

организации. 

Петата покана ще се фокусира върху проекти
за солидарност. 

Цялата информация ще бъде достъпна на
специалния уебсайт:

Erasmus+ and European Solidarity Corps 

platform

ПУ „Паисий Хилендарски“

ПЕТ НОВИ ПОКАНИ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Студентите от всеки университет в ЕС, обучаващи се да
придобият ОКС «магистър», вече могат да

кандидатстват, за да наблюдават оценяването на
предложенията, подадени в рамките на

изследователската програма на ЕС «Хоризонт Европа».

Инициативата е част от Европейската година на
младежта, която предвижда Европейската комисия да
изпълнява различни програми, целящи да предоставят
на младите граждани възможности за повишаване на
личните и професионални умения, включително в

изследователския сектор.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Допълнителна информация

Покана към студентите да станат наблюдатели на
процедурата по оценяване на предложенията за
финансиране по програма «Хоризонт Европа»

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en


Възможност заучастиевинициатива

6ПУ „Паисий Хилендарски“

Граждански диалог на тема:

„Младите хора за бъдещето на Европа“

На 9 май от 10:00 часа ще се проведе онлайн
граждански диалог на тема „Младите хора
за бъдещето на Европа“. В дискусията ще
участват Мария Габриел, комисар по
въпросите на иновациите, научните

изследвания, културата, образованието и
младежта, и Биляна Сиракова, координатор
на ЕС по въпросите на младежта. Те ще
обсъждат и ще отговарят на въпроси, 

свързани с възможностите, които ЕС
предоставя на младите хора в сферата на
образованието, иновациите, науката и

културата. 

Събитието ще се предава на живо на
страницата на Представителството на

Европейската комисия във Фейсбук, както и
по БНТ 2.



Възможност заучастиевинициатива
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Фестивал за светлинно изкуство LUNAR

В продължение на четири вечери от 6 до 9 

май от 20:30 часа Европейският парламент в
партньорство с Европейската комисия в

България ще представят 3D шоуто
„Представи си“, което ще бъде проектирано

на фасадата на галерия „Квадрат 500“. 

Светлинният спектакъл ще онагледи
битката между вътрешните ни гласове, като
постави акцент върху основни европейски
ценности и отправи послание за мир в

Европа. Достъпът до спектакъла и останалите
инсталации, които са част от Фестивала за

светлинно изкуство LUNAR, ще бъде
свободен.

ПРЕДСТАВИ СИ - Lunar Festival of Lights

https://lunarlights.eu/instalations/installation1/


Възможност заучастиевконкурс
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КОНКУРС ЗА НАЙ-КРЕАТИВНО СЪБИТИЕ/КАМПАНИЯ

Центърът за развитие на човешките ресурси
/ЦРЧР/, с подкрепата на eTwinning България, 

Европас България, Еврогайдънс България, 

Евродеск България, Евридика България и
Национален екип по ПОО – България, 

обявява Европейска седмица в България в
периода 5 – 17 май 2022 г.

ЦРЧР отправя покана към всички
образователни и обучителни организации в
страната за участие в КОНКУРС ЗА НАЙ-

КРЕАТИВНО СЪБИТИЕ/КАМПАНИЯ
за отбелязване /отпразнуване/ посвещаване
на събитие на Празника на Европа, 9-и май, и
Европейската година на младежта 2022 г.

Допълнителна информация

http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-nay-kreativno-sabitie-kampania/


Възможностзаучастиевъвфорум
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„Наука за бизнес“
Събитие на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия и Българската академия на науките

На 19 май от 9.30 часа в Иновационен форум
„Джон Атанасов“ в София Тех Парк ще бъдат
презентирани нови разработки на Академията, 

готови да се превърнат в успешен бизнес, или да
оптимизират процес, а специалната експо зона
ще покаже редица интересни прототипи, сред
които иновативен дрон с удължено полетно
време и височинен обхват и много други. 

Събитието предоставя възможност за
установяване на контакти между

представителите на бизнеса, научните среди и
публичния сектор.

Линк за регистрация

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpdOGqrjsjGtS2kATTBB4cBXw-603043z-


Полезна информация
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Портал на ESCO

ESCO предоставя описания на
2942 професии и 13 485 
умения, свързани с тези

професии.
Целта на ESCO е да подкрепи
трудовата мобилност в цяла
Европа и следователно да
демонстрира един по-

интегриран и ефективен
пазар на труда, като предлага
„общ език“ за професиите и
уменията, които могат да се
използват от различни

заинтересовани страни по
теми за заетост, образование

и обучение.

ESCO подход в подкрепа на Зеления преход

ESCO подобно на речник
описва, идентифицира и
класифицира професии и

умения, актуални на пазара на
труда в ЕС, както и в

образованието и обучението. 
Многоезичната европейска
класификация играе основна

роля като европейска
таксономия на уменията и
професиите. Тя предлага не

само общ език за професиите и
уменията, но също така

осигурява връзки между тях, 
като уточнява кои умения са

съществени или нe са
съществени за конкретна

професия.

https://esco.ec.europa.eu/bg/home


Проф. д-р Невена Милева
+359 888 650 653

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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