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БЮЛЕТИН

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ ОТ МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА
ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Обучителна школа по Дейност 4 на проекта:

ПАРТНЬОР НА ПРОЕКТА
Като партньор на проекта,
ЛТУ участва в изпълнението
на Дейност 1 от проекта. В
рамките на тази дейност се
планира изследване на проблемите, възпрепятстващи развитието на научната кариера, както и условията на труд
на младите изследователи в
областта на фундаменталните и приложни научни изследвания.
Целта е да се проучат и анализират проблемните за младите изследователи области,
свързани с интелектуалните
права при партньорства със
сходни организации и бизнеса,
възможности за финансиране
Лесотехническия
универси- следователи в областта на на научни изследвания, мобилтет (ЛТУ) е партньор по про- фундаменталните и приложни ност и внедряване на иноваект № BG051PO001-3.3.06-0040 научни изследвания от значе- ции, както и да се проведат
„Изграждане на интердисци- ние за медицинската практи- обучения на участниците в целевата група.
плинарни екипи от млади из- ка”.

Обучителна школа по Дейност 1 на проекта:

„Новите предизвикателства 2014-2020 г.“
Oсновната цел на дейност 1, на проекта
BG051PO001-3.3.06-004, „Изграждане на интердисциплинарни
екипи от млади учени в областта
на фундаменталните и приложни
научни изследвания от значение за
медицинската практика“, има за цел
да анализира проблемите на докторантите, постдокторантите
и младите учени, занимаващи се с
фундаментални и приложни научни
изследвания за нуждите на медицинската практика в България, като
обобщи конкретните причини за
отлива на млади изследователи от
българските университети и научни
организации. Според заложените условия за изпълнение на Дейност 1 от

проекта е проведена обучителна
школа “Новите предизвикателства
2012”, на която бяха проведени обучения с акценти върху установените проблеми и липсващите знания и
умения в изследваната целева група.
Обучителната школа на проекта:
„Новите предизвикателства 2014 –
2020” се проведе в два идентични
модула, в периода от 23 Юни 2014
година до 26 Юни 2014 година и от
30 Юни 2014 година до 02 Юли 2014
година, в СУ „Св. Климент Охридски”.
След изследването ще бъдат изготвени наръчници с описание на законовите уредби свързани с интелектуалните права при партньорства със
сходни организации и бизнеса.

Интернет портал на проекта
В основните цели и задачи свързани с изпълнение на дейност 4
от проекта и с цел подпомагане на кариерното развитие на
младите изследователи е създаден интернет портал към
структурата на интернет
сайта на проекта. Структурата на интернет портала е
изградена от 4 секции:

Секция „Кариерно развитие” – секцията има за цел да помогне на членовете на целевата група да намерят информации за възможностите за
специализации, курсове, школи и други възможности за развитие на младите изследователи.
Секция „Научни форуми“ – секцията научни форуми е насочена младите изследователи от целевата група да намерат съобщения за предстоящи научни форуми в областите на научните им интерес – биомедицински и природнонаучни изследвания.
Секция „Horizon 2020“ – секция свързана с новини, анализи, полезни
връзки, съобщения и възможности за новата европейска програма,
Секция „Новини в биомедицинските изследвания“ – секцията има за цел
да бъдат публикувани новини, съобщения, презентации, анализи в областта
на фундаменталните и приложни изследвания с биомедицинско приложение.
Повече информация за интернет портала може да намерите на: www.bitys.med.uni-sofia.bg

ПРОГРАМА ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА
„Новите предизвикателства 2014 - 2020“
23.06.14 – 25.06.14 г. / 30.06.14 – 02.07.14 г. гр. София
Обучителната школа ще се проведе в два идентични модула (23.06 - 25.06.2014 г. и 30.06 – 02.07.2014 г.), където
целевата група ще бъде разделена на две части, т. к. някои от модулите изискват практически упражнения.
Време

Лекция

Време

23 Юни 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Конферентна зала (вход откъм ул. Шипка - ет.2)

14:30 – 15:00

Модул: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
12:15 – 13:00
Видове проекти и основни елементи на проектно
предложение.
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
13:00 – 13:45
Източници за финансиране на научна дейност в Европа.
13:45 – 14:15
Кафе пауза

15:30 – 16:15

14:15 – 15:00
15:00 – 16:00

ПРОФ. ЮЛИЯ ВЪГЛЕНОВА
Източници за финансиране на научна дейност в САЩ.
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
Изготвяне и оценка на проектно предложение.

24 Юни 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Заседателна зала 1 (Южно крило - Партер)
Модул: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
13:00 – 13:45
13:45 – 14:30

ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА
Организиране на работата.
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА
Избор на изпълнител/и/. Предварителен, текущ и
последвaщ контрол.

15:00 – 15:30

16:15 – 16:45

Лекция
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА
Разходи – допустими и недопустими. Верификация на
разходите.
Кафе пауза
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА
Отчитане и искане за плащане.
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА
Публично-частно партньорство – добри практики.

25 Юни 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Заседателна зала 1 (Южно крило - Партер)
Модул: ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
13:15 – 14:00
Съдържание и характеристики на правото на
собственост.
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
Основни национални, европейски и международни
14:00 – 14:45
източници на право. Право на приоритет и видове
приоритети.
14:45 – 15:15
Кафе пауза
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
15:15 – 16:00
Организация на патентната система.
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
16:00 – 16:45
Патентоспособни изобретения. Критерии за наличие на
изобретение.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Време
Лекция
30 Юни 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Заседателна зала 2 (Северно крило - Партер)
Модул: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
13:15 – 14:00
Видове проекти и основни елементи на проектно предложение.
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
14:00 – 14:45
Източници за финансиране на научна дейност в Европа.
14:45 – 15:15
Кафе пауза
ПРОФ. ЮЛИЯ ВЪГЛЕНОВА
15:15 – 16:00
Източници за финансиране на научна дейност в САЩ.
ПРОФ. Д-Р РУМЕН ТОМОВ
16:00 – 16:45
Изготвяне и оценка на проектно предложение.
01 Юли 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Заседателна зала 2 (Северно крило - Партер)
Модул: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
13:00 – 13:45
Организиране на работата.
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
13:45 – 14:30
Избор на изпълнител/и/. Предварителен, текущ и последвaщ контрол.
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
14:30 – 15:00
Разходи – допустими и недопустими. Верификация на разходите.
15:00 – 15:30
Кафе пауза
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
15:30 – 16:15
Отчитане и искане за плащане.
ПРОФ. СНЕЖАНКА ГРОЗДАНОВА, ДТН
16:15 – 16:45
Публично-частно партньорство – добри практики.
02 Юли 2014 г.
Ректорат СУ „Св. Климент Охридски“
Заседателна зала 2 (Северно крило - Партер)
Модул: ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
13:15 – 14:00
Съдържание и характеристики на правото на собственост.
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
14:00 – 14:45
Основни национални, европейски и международни източници на право.
Право на приоритет и видове приоритети.
14:45 – 15:15
Кафе пауза
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
15:15 – 16:00
Организация на патентната система.
ГЛ. АС. РАДИСЛАВА КОСЕВА, ДТН
16:00 – 16:45
Патентоспособни изобретения. Критерии за наличие на изобретение.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ
ЕКИПИ ОТ МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
В ОБЛАСТТА НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И
ПРИЛОЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ
ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

БЮЛЕТИН

МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ НА СУ “СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПИ ОТ
МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА
НА
ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ И ПРИЛОЖНИ
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ЗНАЧЕНИЕ
ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

ПАРТНЬОР НА ПРОЕКТА
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ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040
„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади
изследователи в областта на фундаменталните и приложни
научни изследвания от значение за медицинската практика”.

Европейски съюз

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

Лесотехническия университет (ЛТУ) е партньор по проект № BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните
и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”.

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фонд

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
Европейски съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040
„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади
изследователи в областта на фундаменталните и приложни
научни изследвания от значение за медицинската практика”.

