
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 
училища” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Проект: BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на 
академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

П О К А Н А 
за участие в  краткосрочен курс 

 
“Разработване на проектни предложения за участие в национални и 

международни научно-изследователски програми” 
 
Курсът е в рамките на проекта BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно 
израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в 
УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Целевата група са преподавателите на основен 
трудов договор в УАСГ и на възраст от 25 до 54 години. При определени 
условия в курса могат да участват и преподаватели на възраст над 54 г. 
Участието в този и други курсове по проекта е безплатно. 
  
Продължителност: 18 учебни часа (6 занятия по 3 учебни часа). 
 
Време и място на провеждане: 27 януари – 22 февруари 2014 г. 
 
Водещ експерт-обучител ще бъде доц. д-р арх. Елена Димитрова, 
кат. “Градоустройство” към АФ на УАСГ. 
 
За повече информация и записване: инж. Диана Ценова (cenova_ecc@uacg.bg) 
и инж. Радка Видьова (vidyova_rec@uacg.bg), Център за продължаващо 
обучение (Р205), тел. 02/ 866-6453, вътр. тел. 524. 

 
АНОТАЦИЯ 

 
Пълноценното развитие и използване на изследователския капацитет на 
университетите е важно изискване на съвременната европейска политика. От 
началото на 2014 година стартира новата програма на Европейската комисия 
Хоризонт 2020 за финансиране на научните изследвания в периода до 2020 
година с общ бюджет около 80 млрд. евро. Програмата има за цел да 
подкрепи развитието на иновативни изследователски подходи и да осигури 
свобода при формулиране на изследователските цели и партньорства. Това 
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предполага активно и компетентно включване на университетите в 
комплексен процес на интердисциплинно международно изследователско 
сътрудничество. 
 
Курсът има за цел да подпомогне изграждането на индивидуални умения у 
участниците за интегриране на специфичните за УАСГ професионални 
изследователски области  в комплексната проблематика на съвременното 
обществено развитие, и за обвързване на научните резултати с тяхното 
ефективно практическо приложение в партньорство с публични институции, 
граждански сдружения и бизнес организации; да мотивира активно търсене 
на възможности за пълноценна изследователска работа и активно участие в 
европейския изследователски процес.  
 
В рамките на предвидените занимания, въз основа на публикуваните основни 
документи на програма Хоризонт 2020, курсът ще запознае участниците с 
концепцията, приоритетния тематичен обхват и механизмите за 
сътрудничество в Хоризонт 2020; ще ще бъде представен  и анализиран 
досегашният изследователски опит на УАСГ в университетски, национални и 
международни изследователски конкурси и програми; ще бъдат коментирани 
възможности и предизвикателства, свързани с кандидатстване в обявените и 
предстоящи покани за финансиране на научни изследвания. 
   
Желателно е участниците в курса да владеят оперативно английски език и да 
притежават опит и умения за работа в Интернет среда. Препоръчително е да 
са предварително най-общо запознати с основната информация, публикувана 
в следните сайтове: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html  
 
Допълнително по време на курса ще бъдат предоставяни информационни 
материали в дигитален вид и хартиени разпечатки.   
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