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Дата на провеждане на семинара:
18 януари 2019г. (петък)
Продължителност на семинара:
10.00 – 13.45 часа
Място на провеждане на семинара:
ул. „Академик Георги Бончев”,
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)
Присъстваща аудитория (освен екипа на Център за обучение и лектора)
Докторанти и млади учени от БАН – 26 лица, посочили информация за контакт в
предоставен на място списък
Програма на семинара:
10:00
Opening of the seminar by Director Prof. Evdokia Pasheva, Dr. Sc.
10:15-11:45 How to successfully write a research paper?
11:45-12:15 Break
12:15-13:30 How to choose the right journal for your paper?
13:30-13:45 Discussion and feedback
Д-р Катаржина Гаца е представител за Югоизточна Европа на Elsevier. Подготвеният от нея
семинар беше изцяло практически насочен и обхвана две изключително важни теми при
подготовката на научни публикации от докторанти и млади учени – „Как да подготвите успешно
научна публикация?“ и „Как да изберете подходящо научно списание за своята публикация?“.
Лекторката представи по нагледен, атрактивен и силно мотивиращ начин серия полезни съвети за
присъстващите учени. Акцентира върху процедурата на рецензиране на подадените материали,
описа библиометричните параметри и полезни фунции, вградени в Scopus. Посочи често
допусканите грешки от младите автори и разгледа въпроса за научната етика в публикуването.
Присъстващите се включиха в дискусия и зададоха конкетни въпроси в лични разговори с
Катаржина Гаца след презентацията.
Лекторката предостави избрани моменти от своята презентация по имейл до присъстващите
учени.
Модератор на дискусията беше проф. дбн Евдокия Пашева, Директор на Център за обучение –
БАН.
Работният език на семинара беше английски език.

Координати за контакт с поканения лектор –
Katarzyna Gaca-Zając, PhD Eng., Customer Consultant for Central and Eastern Europe, ELSEVIER
| Research Solutions Sales:
k.gaca-zajac@elsevier.com
https://www.elsevier.com/

