ИНФОРМАЦИОНЕН

БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН
Мероприятие
ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ЗА КАРИЕРНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ УМЕНИЯТА НА МЛАДИ
УЧЕНИ, с водещ:
Красимира Танчева, Мениджър Партньорски Проекти в Британски съвет България
https://www.britishcouncil.bg/
Дата на провеждане на семинара:
30 януари 2020г. (четвъртък)
Продължителност на семинара:
10.00 – 11.30 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 лекторите)
Докторанти и млади учени от БАН – 26 лица, посочили информация за контакт в
предоставен на място списък
Целта на проведения семинар беше да подпомогне младите учени в тяхната професионална
реализация както в академичния сектор, така и в индустрията / бизнес сектора. Лекторът на
практическия семинар, г-жа Красимира Танчева от 2014 г. е била Координатор Проект на
EURAXESS PIPERS и мениджър проекти TOPIII и TOPIV, проекти за кариерно развитие на учени в
мрежата на Euraxess. Тя представи пред присъстващите млади учени изчерпателна презентация с
полезна информация за значимите умения на млади учени. Бяха анализирани основните
характеристики на кариерно планиране, развитие уменията и начините за тяхното успешно
представяне.
Особено ценно беше активното включване на аудиторията в семинара – под формата на
обсъждания в групи за градивен анализ на информация. Упражненията, в които аудиторията взе
активно участие, включваха техники и подход за планиране, проследяване и документиране на
уменията, базирани на ресурсите разработени от Витае, водеща организация в кариерно развитие
на докторанти и учени:
https://www.vitae.ac.uk/researchers-professional-development/why-focus-on-professional-development
https://www.vitae.ac.uk
Присъстващите имаха възможност както да усвоят важна информация за своето кариерно
развитие, така и да общуват помежду си и да обменят ценни идеи.
По време на проведения семинар аудиторията се запозна с методите за успешно планиране на
кариерно развитие с изграждане на ясен и конкретен план за допълнително, продължаващо
обучение и развитие. Запозна се и с информация за представяне на кариерно досие и конкретни
постигнати резултати.
Дискусията беше оживена и градивна.
Лекторът предостави по имейл на присъстващите представената презентация, както и серия
полезни материали.

Събитието предизвика интерес и постави началото на планиране на следващо събитие за полезна
тема за докторанти и млади учени с лектор г-жа Красимира Танчева.
Координати за контакт с водещия –
Красимира Танчева, Мениджър Партньорски Проекти в Британски съвет България
https://www.britishcouncil.bg/
Krassimira.Tantcheva@britishcouncil.bg

