На вниманието на докторанти и млади учени
Уважаеми колеги докторанти и млади учени,
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви
поканим на второто събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от
БАН:
Серия уебинари „ПИСАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ“
УЕБИНАР
на тема:
„ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА УСПЕШЕН
МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ“
Отличен от Фонд „Научни изследвания“
Лектор:
гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф,
Секция “QSAR и молекулно моделиране”, ИБФБМИ-БАН
Дата на провеждане на уебинара:
24 ноември 2021г. (сряда)
Продължителност на уебинара:
10.30 – 11.30 часа
Линк за включване към уебинара:
Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в
платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcuupqT0rHNLRgoYGisRW-4_QIPirj2AZ
Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център
към ЦО-БАН:
https://www.facebook.com/careercenterbas/
Информация за уебинара:
В представянето ще бъде обърнато особено внимание на необходимостта и полезността от
това един млад учен да се осмели да поеме отговорност за подготовка и управление на
научен проект. Ще бъдат дадени примери за значимостта на натрупания опит при
разработването на избраната научна тема, за подкрепящата роля на Институцията
бенефициент, както и на страничните колаборации. Специален акцент ще бъде поставен и
върху подготовката на успешен проект със силно изразена интердисциплинарност.
Допълнителна информация за лектора:
Гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф e ръководител на 2 младежки проекта:
1. 2016-2018: Проект по договор с ФНИ ДМ01/1 от 14.12.2016 на тема: „Модулиране на
метаболитния синдром със съединения от природен произход: комбиниране на in silico и in vivo
методи за изследване на потенциалната роля на нуклеарния рецептор PPARγ“.
2. 2020-2021: Проект по Национална програма на МОН за подпомагане на млади учени и постдокторанти", модул "Постдокторанти" на тема "Разработване на мрежи от начини на действие и
in silico моделиране на комбинирано прицелване в PPARγ от гостоприемник и в протеин от
гостоприемник или вирус, свързан с модулацията на коронавирус-индуцирани респираторни
синдроми", ментор – чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева.
Нейният проект, подкрепен в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2016 г.“, е сред излъчените от Фонд „Научни изследвания“
(ФНИ) към министъра на образованието и науката като успешни примери за добри
научни резултати.
Лекторът участва и в 7 научни проекта, от които 4 национални и 3 международни. Тя
предоставя следната информация за своята научна дейност, вкл. достъп до пълния текст на
своя дисертационен труд:
https://biomed.bas.bg/bg/structure/qsar-and-molecular-modelling/

https://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2016/08/PhD_Thesis_Merilin_Al_Sharif.pdf
http://jic-bas.eu/images/files/researchers_night_2019.pdf
https://nauka.bg/r-merilin-al-sharif-znanieto-naukata-kulturata-saedinenieto/
Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към Мерилин Ал Шариф по време на
уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към
ЦО-БАН,
в
рамките
на
публикуваното
предстоящо
събитие
(Event)
https://www.facebook.com/careercenterbas.
Изключително успешният и посетен от широка аудитория първи обучителен уебинар от
серията уебинари „,Писане и управление на успешни научни проекти“, проведен на 18.11.2021г.
въведе темата за ефективната подготовка и изпълнение на проекти, като се базира на
богатия практически опит на мениджър на проекти. Настоящото събитие си поставя за цел
да задълбочи познанията на аудиторията с ценна и полезна информация, представена от
млад учен, който се справя със забележителен успех с предизвикателствата на проектната
дейност.
Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен и практически полезен за
усвояването на полезни умения и Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа
Zoom! Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на
посочения по-горе линк в Zoom.
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН

