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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №45 

09.09.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 05. септември 2022 – 09. септември 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: покана за кандидатстване за международни стипендии за постдокторанти, 

в рамките на програмата MSCA COFUND IST-BRIDGE. Поканата е отправена от 

Австрийския институт за наука и технологии (ISTA) – междудисциплинарна 

изследователска институция, комбинираща фундаментални научни изследвания и 

следдипломно образование. Очакванията са да бъдат отпуснати 12 стипендии, в различни 

научни области. IST-BRIDGE е международна, интердисциплинарна и международна 

програма, целяща постигане на високи научни постижения, преодоляване на 

разликите в обучението и опита, както и насърчаване на трансфера на иновации. 

Мрежата BRIDGE (Basic Research Institutions Delivering Graduate Education) обединява 

научноизследователски институции от три континента. Това са: The Francis Crick Institute 

(Великобритания), ISTA (Австрия), Okinawa Institute of Science and Technology (Япония), 

The Rockefeller University (САЩ) и Weizmann Institute of Science (Израел).  

Избраните стипендианти ще получат двугодишен трудов договор. Минимален размер 

на брутното трудово възнаграждение – 57 500 евро. Всеки един стипендиант ще бъде 

подпомогнат и с еднократна добавка, подпомагаща преместването му, в размер на 

2000 евро. Семейните стипендианти ще могат да разчитат и на еднократна помощ, 

възлизаща на 1000 евро.  

Условия за допустимост: към финалната дата за кандидатстване, кандидатите следва 

да притежават докторска степен или минимум четиригодишен еквивалентен 

изследователски опит и да очакват получаване на докторска степен преди началото на 

стипендията (не по-късно от 01. март 2023 год.). Кандидатите не може да са пребивавали 

или да са извършвали основната си дейност (работа, обучение и т.н.) в Австрия, за повече 

от 12 месеца, през трите години (36 месеца), предхождащи крайната дата за 

кандидатстване. Не е допустимо кандидатстването на изследователи, които към крайната 

дата на изтичане на настоящата покана, са наети в Австрийския институт за наука и 

технологии (ISTA). Период на стартиране на стипендиите – между 01. март и 01. 

юни 2023 год. 

Подаване на изискуемите документи: процесът на кандидатстване стартира със 

създаване на профил на кандидата. Моля, запознайте се с всички изискуеми документи, 

като проследите линка, водещ към „Ръководството за кандидатстване“. Най-високо 

оценените кандидати ще бъдат поканен на събеседване, което ще се случи във виртуална 

среда. Ориентировъчен период на провеждане на интервюто – между 13. декември 2022 
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год. и 13. януари 2023 год. Не по-късно от 3 месеца, след затваряне на настоящата покана, 

всеки един кандидат ще бъде уведомен относно резултата му.  

Краен срок за кандидатстване: 05. ноември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz/12-postdoctoral-fellowships-available-

various-domains-within 

Линк към програмата IST-BRIDGE: 

https://ist.ac.at/en/education/postdocs/ist-bridge/ 

Линк към научноизследователските области и групи: 

https://ista.ac.at/en/research/ 

Линк към ръководството за кандидатстване:  

https://ist.ac.at/wp-content/uploads/2022/08/IST-BRIDGE-Guide-for-Applicants-Fall-2022.pdf 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 05. септември 2022 – 09. септември 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: конференция Smart Health Summit 2022, насочена към цифровите здравни 

технологии, имащи потенциала да трансформират здравеопазването. Събитието ще се 

проведе в присъствен формат. Мястото на провеждане е Дъблин. Системите за 

здравеопазване и грижи в Европа са изправени пред сериозни предизвикателства. Става 

въпрос за застаряването, множествената заболеваемост, недостига на здравни кадри, както 

и все по-сериозното отражение, което имат предотвратимите незаразни заболявания, 

причинени от рискови фактори, като например тютюн, алкохол и затлъстяване, както и 

други заболявания, включително невродегенеративни и редки болести. Публичните 

разходи за здравеопазване и дългосрочни грижи постоянно нарастват, като очакванията 

са тази тенденция да се запази. Предстоящата среща на върха ще насочи вниманието 

към дигиталните технологии и иновации, които биха могли да трансформират 

системите за здравеопазване и грижи, така че те да бъдат устойчиви, достъпни и 

ефективни, да бъдат ориентирани към пациентите и да отговарят на техните потребности. 

Събитието ще събере клиницисти, лични лекари, политици, доставчици на здравни услуги 

и експерти в дигиталното здравеопазване.  

Организатор: Business Post LIVE; 

Период на провеждане: 28. септември 2022 год.; 

Линк към таксата за участие: 

https://smarthealthsummit.ie/product/smart-health-summit-2022-summit-ticket/ 

 

Линк за детайлна информация: 

https://smarthealthsummit.ie/ 
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Предложение #2.2 

 

Относно: онлайн семинар на тема “Technology Transfer“. Участниците в събитието ще 

бъдат запознати със сложния процес на трансфер на знания и технологии. Обучението 

цели да предостави на участниците следната информация: кои са институциите, от 

които е възможно да получат помощ относно трансфера на технологии; как да управляват 

риска  по време на процеса на трансфер на технологии; какви лицензи и споразумения са 

необходими, така че да се случи процесът на трансфер на технологии. Семинарът ще 

приключи със сесия за въпроси и отговори.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и 

средни предприятия; 

Период на провеждане: 26. октомври 2022 год.; 

Такси за участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-

transfer-2022-10-26_en 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: Cell Symposia: Infection biology in the age of the microbiome – събитието ще се 

проведе в Париж, в периода 07. юни 2023 год.- 09. юни 2023 год. Участниците в срещата 

ще обменят знания и опит, опитвайки се да очертаят бъдещето както на изследването на 

различните инфекции, така също и на съответните терапевтични интервенции.  

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 07. юни 2023 год. - 09. юни 2023 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 03. февруари 2023 год.;  

Краен срок за ранна регистрация: 14. април 2023 год.; 

Линк към таксите за участие: 

https://www.cell-symposia.com/infectionbiology-2023/conference-register.asp 
 

Линк за детайлна информация: 

https://www.cell-symposia.com/infectionbiology-2023/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 05. септември 2022 – 09. септември 2022) 

Новина #3.1 

 

Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи договор за безвъзмездна финансова 

помощ с дирекция „Добро управление“. Главната цел на финансирането и на съответния 

проект е изграждането на партньорска мрежа между: Министерството на образованието и 

науката, университетите, сдружението „Асоциация на младите учени“(НПО) и бизнеса. 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-transfer-2022-10-26_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-transfer-2022-10-26_en
https://www.cell-symposia.com/infectionbiology-2023/conference-register.asp
https://www.cell-symposia.com/infectionbiology-2023/
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Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/mon-sthe-bade-partnor-v-proekt-po-operativna-programa-dobro-

upravlenie/ 

 

Новина #3.2 

 

За първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество в областта на 

общото, професионалното и висшето образование между България и Обединените 

арабски емирства. Това предвижда одобрен от правителството проект на Меморандум за 

разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република 

България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5019 

 

Новина #3.3 

 

Тази седмица Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува 

ръководство, обясняващо потенциалните синергии между действията по Мария 

Склодовска-Кюри (MSCA) и EIT.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/new-guide-exploring-opportunities-arising-

synergies-between-msca-and-eit 

 

Линк към ръководството: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40f1a820-2cc2-11ed-975d-

01aa75ed71a1/language-en 

 

https://naukamon.eu/mon-sthe-bade-partnor-v-proekt-po-operativna-programa-dobro-upravlenie/
https://naukamon.eu/mon-sthe-bade-partnor-v-proekt-po-operativna-programa-dobro-upravlenie/
https://www.mon.bg/bg/news/5019
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/new-guide-exploring-opportunities-arising-synergies-between-msca-and-eit
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/new-guide-exploring-opportunities-arising-synergies-between-msca-and-eit
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40f1a820-2cc2-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40f1a820-2cc2-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-en

