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КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ 

 КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “ПФОРЦХАЙМЕР” ЗА УТВЪРДЕНИ БЪЛГАРСКИ 
УЧЕНИ 

Стипендиантската програма има за цел насърчаването на научните изследвания на най-

високо ниво, техния международен трансфер, академичен и обществен резонанс. 

Стипендиите са предназначени за утвърдени български учени от областта на 

хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични 

ограничения по отношение на проектните предложения не са приложими. Решаващи за 

селекцията са академичните качества на кандидата и на проекта. 

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат 

пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите 

програми на Центъра за академични изследвания. 

ЗА СТИПЕНДИИТЕ “ПФОРЦХАЙМЕР”: 

Стипендиите за утвърдени български учени (Pforzheimer Senior Fellowships) се финансират 

и носят името на американския филантроп г-н Карл X. Пфорцхаймер III, библиофил и 

спомоществовател на Центъра за академични изследвания София. Центърът предоставя: 

 Три 5-месечни стипендии на утвърдени български изследователи и преподаватели в 

размер на 1000 евро месечно; 

 Стипендията се предоставя за периода от 1 октомври 2022 до 28 февруари 2023 

г. или от 1 март до 31 юли 2023 г. 

За периода на стипендията одобрените кандидати следва да са свободни от преподаване и 

административни ангажименти и да се посветят изцяло на предложеното от тях изследване. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 Кандидатите да са български граждани и да имат защитена докторска дисертация; 

 Да са доценти или професори с научен стаж над 12 години след защита на 

докторската дисертация; 

 Да имат публикувани поне две авторски монографии; 

 Да владеят отлично английски език; 

 Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са 

предимство. 

РАБОТЕН ЕЗИК: 

Като международна организация с участие на учени от чужбина Центърът провежда 

основната част от научната си дейност на английски език. Доброто му владеене е 

съществена предпоставка за успешната комуникация между участниците в програмата и в 
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провежданите семинари и дискусии. По тези причини избираеми са единствено кандидати 

с добро владеене на английски език. 

КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Документите за кандидатстване: 

 Формуляр за кандидатстване; 

 Препоръки при изготвянето на изследователския проект; 

 Check-list. 

Те трябва да бъдат попълнени на английски език. Изпращат се по електронна поща на 

адрес: dimov@cas.bg с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

 високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата; 

 участие в международни проекти; 

 оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос; 

 предимство имат проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход. 

СЕЛЕКЦИЯ: 

Изборът на стипендиантите на Центъра се осъществява от международен Академичен 

съвет въз основа на постиженията на кандидата и качеството на проекта. Най-високо 

оценените кандидати ще бъдат поканени за интервю през втората половина на юни 2022 

г. Окончателните резултати ще бъдат оповестени през месец юли чрез електронни 

съобщения и на сайта на Центъра. 

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни кандидатури да даде 

предимство на кандидати, които не са били стипендианти в предходните пет години. 

Центърът не се ангажира да оповестява коментарите и оценките от селекцията. 

 За контакти: 

Димитър Димов, e-mail: dimov@cas.bg, София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II 

тел: 9803704; факс: 9803662 

Краен срок: 31 март 2022 г. 

 КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ И АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН 
 

Програмата се подпомага от: 

 Министерството на образованието и науката на Република България и 

 Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на 

Конфедерация Швейцария 

https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/BGS_Application_Form_CAS_Advanced_Academia_2022-2023.doc
https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/CAS-Proposal-Guide.doc
https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/BG_Checklist_CAS_Advanced_Academia_2022-2023.doc
mailto:dimov@cas.bg
mailto:dimov@cas.bg
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в резултат на сключен Меморандум за разбирателство между двете министерства, който се 

изпълнява от Център за академични изследвания София (CAS). 

Основан през 2000 г. с подкрепата на европейски научни институции, Центърът за 

академични изследвания (ЦАИ) / Centre for Advanced Study Sofia (CAS) е независима научна 

организация със силна международна и интердисциплинарна ориентация, чиято основна 

цел е подпомагането и развитието на социалните науки и хуманитаристиката в България и 

региона като осигурява институционални и финансови ресурси за професионалната и 

академична квалификация, израстването и пълноценната реализация на млади и утвърдени 

учени от тези научни полета. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА: 

Стипендиантската програма има за цел насърчаване на научните изследвания на най-високо 

ниво и международния трансфер на знания, повишаване на квалификацията и подпомагане 

на кариерното развитие на младите български учени в областта на хуманитарните и 

социалните науки. 

Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните 

предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциалът 

на кандидата и качеството на проекта. 

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат 

пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите 

програми на Центъра за академични изследвания. 

ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ: 

 Пет 9-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели в 

размер на 800 евро месечно; 

 от които 1-месечен престой в научно-изследователска институция в 

чужбина/Европа. 

Стипендията се предоставя за академичната 2021-2022 година: от 1 октомври 2022 до 30 

юни 2023 г. 

Очаква се за периода на стипендията одобрените кандидати да се посветят изцяло на 

заявеното изследване. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 Изискване пред кандидатите е да са български граждани и да имат защитена 

докторска дисертация; 

 Да са млади учени: постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти със 

стаж до 12 години след защита на дисертация; 

 Отлично владеене на английски език; 

 Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са 

предимство. 

 

https://www.mon.bg/bg/100553
https://cas.bg/
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РАБОТЕН ЕЗИК: 

Като международна научна организация CAS провежда основната част от научната си 

дейност на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното 

интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и 

провежданите от тях семинари и дискусии. По тези причини единствено кандидатите с 

добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията. 

КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Документите за кандидатстване: 

 Формуляр за кандидатстване; 

 Препоръки при изготвянето на изследователския проект; 

 Формуляр за препоръка; 

 Check-list. 

За млади учени (до 12 години след защита на докторска степен): две препоръки от учени, 

запознати с академичната дейност на кандидата, трябва да се изпратят директно до CAS, за 

предпочитане по имейл. Изключения от 12-годишния период се допускат, когато има 

надлежно документирани уважителни причини (отпуск по майчинство, отпуск по болест, 

военна служба и т.н.). 

Документите трябва да бъдат на английски език. Изпращат се по електронна поща на 

адрес:  dimov@cas.bg с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

 високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие 

в международни проекти; 

 оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос; 

 предимство ще се дава на проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход. 

СЕЛЕКЦИЯ: 

Подборът на кандидатите се осъществява от международния Академичен съвет на CAS, въз 

основа на опита на кандидата и качеството на проекта. Най-високо оценените кандидати ще 

бъдат поканени за интервю в края на месец юни 2022 г. Резултатите ще бъдат обявени 

през юли месец 2022 г. чрез електронни съобщения и на сайта на CAS. 

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни кандидатури да даде 

предимство на кандидати, които не са били стипендианти в предходните три години или не 

са получавали многократно стипендии от CAS. CAS не поема ангажимент да оповестява 

коментарите и оценките от селекцията. 

За контакти: 

Димитър Димов, e-mail: dimov@cas.bg, София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II 

тел: 9803704; факс: 9803662 

Краен срок: 31 март 2022 г. 

https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/BG_Application_Form_CAS_Advanced_Academia_2022-2023.doc
https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/CAS-Proposal-Guide.doc
https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/BG_Reference_Form_CAS_Advanced_Academia_2022-2023.doc
https://cas.bg/wp-content/uploads/2021/12/BG_Checklist_CAS_Advanced_Academia_2022-2023.doc
mailto:dimov@cas.bg
https://cas.bg/en/about/bodies/
mailto:dimov@cas.bg
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 СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДОКТОРСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ  

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for 

Foreign Researchers – FY 2022“  - предоставя две стипендии за постдокторска специализация 

в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2022 

г. 

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, 

социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини 

съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни 

организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си 

изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в 

Япония и в своята страна. 

Подробна информация за приемащите японски университети и институции може да бъде 

намерена на следния интернет адрес: https://www.jsps.go.jp/j-

summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf 

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25,  

e-mail: a.apostolov@mon.bg  

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат 

изтеглени ТУК 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 

2022 г. 

  SUSTAINABILITY SCHOLARSHIP 

The Danish platform for lifelong learning, finduddannelse.dk, is offering a scholarship of up to 

€5000 to people from anywhere in the world who want to study a master's programme fighting 

on the impact of climate change. The scholarship will be awarded for programme studies starting 

at the latest in January 2023. 

Eligible candidates 

 must have applied (or will apply) to a master's programme that can help them make the 

world more sustainable 

 must have applied (or will apply) for a study starting at the latest in January 2023 (online 

studies are not eligible) 

 must hold a valid undergraduate degree 

 must meet language requirements for the programme 

 must hold or be eligible to apply for a relevant study visa (if applicable). 

How to apply 

Entrants should fill out the short form with their personal information and submit a short essay 

(500-700 words) on the questions: "What motivated you to choose this particular study 

https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf
tel:024241125
mailto:a.apostolov@mon.bg
https://www.mon.bg/upload/28179/FY2022Dox.zip
https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start
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programme? How is your program going to help you fight/alleviate the impact of 

climate change? Overall, how do you think education and the fight against climate change are 

connected?". 

Applications must be in English or Danish.  

Find out more here. 

Deadline: 22 September 2022, 23:59 (CET) 

 SCHOLARSHIP TO STUDY A MASTER 

Educations.com is granting a postgraduate scholarship of up to €5000 to 

worldwide students planning a master’s degree abroad at a European university or graduate 

school for the Fall semester of 2022. 

Eligible candidates: 

 must have applied (or will apply) to a university or graduate school within Europe; 

 must have applied (or will apply) for a master's-level degree starting in the Fall 2022; 

 the degree programme must take place within Europe or online via distance learning from 

a European institute; 

 must hold a valid undergraduate (bachelor's) degree; 

 must hold or be eligible to apply for a relevant study visa (if applicable); 

 must be studying abroad in a country that you are not a citizen of or currently reside in 

(unless currently studying abroad). 

How to apply: 

 fill in a short form; 

 submit a short essay (400-500 words) on the question "Why did you choose your study 

abroad country, and how will it help you grow as a globally-minded leader?"; 

 selected finalists, will be asked to supply further documentation to further prove their 

eligibility. 

Find out more here.  

Deadline: 16 May 2022 at 12:00 CEST. 

 

 СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА 

Германската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) 

е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна 

Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма.  

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и 

Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява 

стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта 

https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, 

които да приложат на практика след завръщането си в България.  

Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и 

максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки 

и осигуровки. Формалните изисквания, свързани с кандидатстването, са: образователно-

квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, 

преди не повече от 5 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия 

(август 2022 г.), за предпочитане от българско ВУЗ; и/ или настоящ докторант, но не в 

последна година от докторантурата (за времето на стипендията докторантурата следва да 

бъде формално прекъсната); владеене на немски и/ или английски език; ясна, новаторска за 

България идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и 

как да го постигнете.  

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване 

образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат 

желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.  

Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре 

стипендиантите да имат предложения и да са проучили възможни институции 

(университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).  

Повече информация за изискванията за кандидатстване има тук (на английски) или тук (на 

немски). Стипендианти се набират два пъти годишно, а крайните срокове за кандидатстване 

са съответно 5 март и 5 септември на съответната година.  

Кандидатстването в първия етап е само онлайн. След предварителен подбор по документи, 

до около три месеца от подаването на документите, с избрани кандидати ще се проведе 

интервю в София или Оснабрюк, Германия.  

За повече информация посетете https://www.facebook.com/BGDBU или се обърнете към 

Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (vratarova@yahoo.co.uk), моб. тел.: 

0887672891. 

Краен срок: 5 септември 2022 г. 

 JUNIOR RESEARCH INTERNSHIP PROGRAM 

The Medici Archive Project (MAP) invites applications to our junior research internship program 

for undergraduate and recent graduate students.  

This is a six-to-eight-week research based internship in MAP’s headquarters in Palazzo Alberti 

and in the State Archive of Florence. Applications are accepted all year long and internships are 

offered according to MAP’s Fellows’ availability.  

Successful applicants will spend the majority of their internship shadowing a scholar in the 

archives, and helping their mentor with topic-specific research. Typical tasks will include 

digitizing and indexing volumes, transcribing documents, and conducting secondary research 

online and in various libraries or archives throughout Florence. 

https://www.dbu.de/2601.html
https://www.dbu.de/2575.html
https://www.facebook.com/BGDBU
mailto:vratarova@yahoo.co.uk
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A significant part of the intern’s stay at MAP will be devoted to pursuing a personal research topic 

in the archives. Upon applying to the program, prospective interns should briefly describe a 

research topic that warrants the use of primary materials in the State Archives of Florence in their 

cover letter. Ideally, the project should be related to the program to which they are submitting their 

application.  

If applicants do not have a specific research project, they should outline their relevant academic 

interests and will be given an opportunity to develop a project, in conjunction with a scholar, over 

the course of the internship. 

Throughout their time at MAP, interns will also be asked to perform various administrative tasks 

in the office. These tasks will include assisting with social media and office organization, copy 

editing, and organization of the paleography course. Though the internship is designed to last six 

to eight weeks, start and end dates are flexible and can be altered to accommodate the applicant’s 

school schedule. 

More information and application here 

Deadline: all year long 

 СТАЖ В АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КОСМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА 

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) набира 

стажанти. Разположената в Прага организация организира два вида стаж: краткосрочен 

неплатен и редовен платен. Срокът на стажантските програми е от 6 до 12 месеца, а 

месечната заплата е в размер на 1000 евро. Нужно е кандидатите да са с гражданство на 

страна членка на ЕС, ЕАСТ или на страна, която е в етап на преговори за присъединяване 

към ЕС; придобита минимум бакалавърска степен на висше образование към крайната дата 

на периода за кандидатстване; много добро ниво на английски език (минимум B2); липса 

на опит като стажант или служител.  

Желаещите кандидатстват чрез изпращане на CV и мотивационно писмо. Отворените 

позиции може да видите в дъното на сайта. Пълна информация вижте тук. 

Краен срок: 31 март 2022 г. 

 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БАНКА ДСК 

Банка ДСК обява своята стажантска програма „Старт в кариерата“. Стажът е платен за 

студенти до 6 месеца, независимо от формата им на обучение. В това число учащи във 

висши учебни заведения в чужбина, студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си 

степен на образование, студенти в процес на придобиване на магистърска степен, студенти, 

които са се дипломирали в същата година.  

Освен в областта на финансите и банковите операции, ДСК дава възможност за развитие на 

кадри в областта на ИТ, право, маркетинг, човешки ресурси, и други.  

Пълна информация и свободните позиции може да видите тук. 

http://www.medici.org/internships/
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing
https://dskbank.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8/%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Краен срок: не е посочен  

 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ATOS BULGARIA COMPETENCY CENTER 

Atos Bulgaria Competency Center започва новата си стажантска програма Atos StarShip 2022, 

която тази година се фокусира върху студенти, които са в последните курсове на своето 

обучение или такива, които току-що са завършили бакалавърска степен. Програмата е 

платена и e едногодишна, като най-добре представилите се участници ще имат възможност 

да започнат постоянна работа в компанията.  

Стажантската програма ще започне официално през април, като всеки стажант ще има свой 

ментор, който да се грижи за неговото въвеждане и обучение. Стажантите ще могат да се 

възползват както от гъвкавото работно време, така и от възможността за работа от вкъщи. 

Областите, в които студентите ще могат да кандидатстват, са - Advanced Technologies in 

Business (Big Data; DevOps; Mobile Applications), SAP Application Support, Finance & 

Operations, HR.  

В сайта на компанията са публикувани всички отворени стажантски позиции, откъдето 

може и да се кандидатства. 

Краен срок: не е посочен 

 ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ ЗА ПРОГРАМИСТИ 

Българската софтуерна фирма TelebidPro предлага обучение и стаж за програмисти. Ако 

сте мотивирани да се учите, ако се интересувате от технологиите Python, JavaScript, Node.js, 

PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имате желание да се развивате като 

програмист, компанията предлага възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво 

работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в 

университета.  

За да станете стажант е необходимо да сте първа или втора година в университета, за 

предпочитане да следвате в областта на компютърните науки или свързано с тях 

образование, познаване на основните принципи в програмирането, английски език на 

работно ниво, желание за учене и развитие. За предимства се считат познаване на MySQL 

или PostgreSQL, работа под Linux и познаване на HTML, 

CSS. Компанията предлага обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен 

работен ден след края на стажа, приятна и приятелска работна среда в екип от млади 

професионалисти, работно време съобразено с часове, лекции и упражнения. Фирмата ще 

се свърже само с предварително одобрените кандидати. Може да кандидатствате оттук. 

Краен срок: не е посочен 

 

https://bit.ly/346204Q
https://telebid-pro.com/careers/
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 НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В НАУКАТА „ПИТАГОР“ 2022 Г. 

През 2022 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и 

науката се организират по променен регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните 

категории: 

 Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината; 

 Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните 

науки; 

 Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки. 

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са: 

 Попълнен формуляр за участие; 

 Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при 

кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в 

последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива); 

 Подадена справка за участие в международни организации и проекти; 

 Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката; 

 Доказателства за релевантност към съответната категория. 

В зависимост от категорията, за която подават документи, кандидатите трябва да 

представят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години от 

2019 г. за категория за утвърден учен и последните 3 години от 2019 г. за категория за млад 

учен. За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за 

научните си постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години. 

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, 

група учени и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат 

право да участват учени, носители на тази наградата от предходните 3 години. В останалите 

процедури нямат право да участват учени, носители на награда Питагор от предходните 3 

години. 

Регламентът за участие в конкурса, както и формуляра за попълване са публикувани на 

интернет страницата на министерството и на портала за наука и се попълват от всеки 

кандидат или номиниращ в определената категория. 

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния 

празник 24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета 

и култура и на славянската книжовност”. 

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен 

път. 

Приложения: 

Заповед за обявяване на конкурса 

https://www.mon.bg/upload/29712/zap2444_Pitagor_22022022.pdf
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Регламент на конкурсаФормуляр за участие 

Крайният срок за подаване на предложенията е 1 април 2022 г. на електронни 

адреси: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2022 Г. 

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади 

таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите 

хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към 

провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на 

Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на 

младите научни таланти в страната.  

Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на 

научноизследователски и иновативни проекти в категориите: 

 Биология 

 Химия 

 Информатика 

 Инженерни науки 

 Материалознание 

 Математика 

 Медицина 

 Физика 

 Социални и хуманитарни науки 

 Екология 

Тази година Националният конкурс ще се проведе в периода 18 -20 април 2022 г. 

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят 

България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите 

на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. 

За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 1 500 лв. на проект. 

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO 

Science Europe 2022 г. 

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв. 

Проектите ще бъдат оценявани от жури. 

Приложения: 

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2022 г. 

Регламент на провеждане на конкурса 

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс "Млади таланти" 

Крайният срок за подаване на проекти е до 31 март 2022 г. на следните 

имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg. 

https://www.mon.bg/upload/29709/reglament-Pitagor-2022_220222.pdf
https://www.mon.bg/upload/29710/formuljar-Pitagor-2022_220222.docx
mailto:vesela.vasileva@mon.bg
mailto:e.foteva@mon.bg
https://www.mon.bg/upload/29594/zap-MTalanti_2022_0902022.pdf
https://www.mon.bg/upload/29595/regl_MT-2022_09022022.pdf
https://www.mon.bg/upload/29596/reg-form_MT-2022_09022022.docx
mailto:e.foteva@mon.bg
mailto:vesela.vasileva@mon.bg
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 СТУДЕНТСКИ КОНКУРС „ТАЛАНТ НА ГОДИНАТА“ 

Talant Club за втора поредна година организира конкурса "Талант на годината", който има 

за цел да отличи най-дейните и жадни за развитие и знание студенти в България. 

Категориите, в които могат да кандидатстват са 11, според различните специалности, в 

които се развиват. Всяка категория ще се оценява от професионалисти, работещи в доказали 

се в сферата компании у нас. Ще бъдат отличени три призови места за всяка 

категория. Специалната категория "Талант на годината" ще спечели този, който се е 

отличил от всички според организаторите на конкурса.  

Всички участници, стигнали до финалния кръг на конкурса, ще получат сертификат за 

участие. Награждаването ще се проведе на  14 април 2022 г. в гр. София.  

За да участвате в конкурса, кандидатствайте на формата за регистрация тук.  

Краен срок: 20 март 2022 г.  

 КОНКУРС „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ В НАУКАТА“ 

Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс „Млад предприемач в науката“ по случай 

юбилейното 20–то издание на Европейския ден на предприемача през 2022 година.  

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото 

предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите 

изследователи да започнат собствена стопанска дейност.  

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и 

колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. За участие в конкурса участниците трябва да 

представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с 

посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-

късно от 15 септември 2022 г. 

Експертна комисия ще разгледа подадените кандидатури и ще присъди Голямата награда в 

размер на 7500 лева за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща 

предприемаческа инициатива – “Млад предприемач в науката”. Класиралите се на второ и 

трето място ще получат съответно 4000 и 2000 лева. 

Повече информация за условията на конкурса, както и формулярът за кандидатстване 

можете да намерите ТУК. 

Краен срок за подаване на заявката за участие: 15 септември 2022 г. 

 

https://talentclub.bg/
https://talentclub.bg/talent-of-the-year/
https://talentclub.bg/talent-of-the-year/
http://nis-su.eu/Common/News.aspx
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ПРОГРАМИ 

 КОНКУРС ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-

3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на 

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 

Инвестиционни приоритети 9i „Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване 

на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост“ и 9ii 

„Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например 

ромите“. 

Основната цел на процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на 

условия за прехода им от средно към висше образование. 

Специфичните цели на процедурата са: 

 Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими 

групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица 

и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението 

си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето 

образование; 

 Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им 

интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище; 

 Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на 

висше образование, по специалност с педагогически профил. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд. 

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между 

училища, висши училища и юридически лица с нестопанска цел. 

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за 

завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, 

включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи. 

Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във 

висши училища чрез две поддейности: 

Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори 

гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО 

(задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище. 
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Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите 

на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на 

кандидатстването им във висше училище. 

Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс. 

Дейност 4. Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на 

учителя със завършено средно образование. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 7 

млн. лв. 

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв. за едно проектно предложение, 

а максималният размер – 195 583 лв. 

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет 

адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg. 

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три 

седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките 

за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 

(https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“, както на 

електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg като ясно се посочва 

наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки 

кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на 

интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в 

ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен 

срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока 

за кандидатстване. 

Повече информация можете да откриете ТУК 

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 05.04.2022 г., 

17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в 

електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за „Подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България“  

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми 

като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно 

включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на 

научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват. 

https://eumis2020.government.bg/
http://opnoir.bg/
http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/
mailto:infosf@mon.bg
http://opnoir.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096
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Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени 

с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни 

научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от:  

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА 

да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"  

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат 

обучение по образователна и научна степен "доктор"  

3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански и 

нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се 

вземат предвид поотделно.  

Проверката за изпълнение на условието за допустимост се осъществява чрез проверка на 

информацията, публикувана на интернет страницата на 

НАОА: https://www.neaa.government.bg 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

1.Събитието да се провежда на територията на Република България (доказва се чрез 

деклариране на мястото във формуляра). 

2.Международно участие - минимум 10% участници от чужбина (доказва се чрез списък на 

чуждестранните участници със институциите и страните, които представят). 

3.Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните 

изследвания, на една или повече от специфичните цели на Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или приоритетна 

област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 

4.Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите на поканените 

лектори. Прилагат се биографии по приложен формуляр и копия от писма от поканените 

участници с пленарни или ключови доклади, в които е заявено съгласие за участието им във 

форума. 

5.Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, 

докторанти и постдокторанти. Представят се три броя списъци – пълен списък на 

очакваните участници, придружен с месторабота и адрес на електронна поща; списък на 

участниците от чужбина (в съответствие с т. 2) и списък на младите учени, докторанти и 

постдокторанти. 

6.Събитието не трябва да бъде финансирано чрез други публични източници и програми 

(проекти, подкрепени от Фонд “Научни изследвания”, по оперативните програми към 

Структурните фондове и международни програми - рамкова програма на ЕС, програма 

КОСТ. Обстоятелството се доказва с декларация, подписана от ръководителя на (попълва 

се приложение 1). 

https://www.neaa.government.bg/
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7.Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължителнопосочване на очакван 

финансов принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, предоставени 

чрез тази схема, могат да се разходват за: 

 организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, 

печатни и други конферентни материали, закупуване на канцеларски материали; 

 разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на 

млади учени от български научни организации или висши училища, които участват 

с доклад или постерно съобщение, разходи за кафе-паузи, официална вечеря, 

вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи 

разходи. 

Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК 

Краен срок: текущ 

 НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В 

УТВЪРДЕНИ ПРОЕКТИ ПО COST 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в 

утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST. 

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България 

в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и 

технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 

Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

 Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. 

изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително 

решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и 

утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.  

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще 

бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два 

пъти годишно / през месец март и през месец октомври/. 

МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година. 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3 

Пълен текст на процедурата 

https://www.fni.bg/?q=node/527
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/10_2016/Procedura_COST_nac_finansirane%E2%80%9329012016.pdf
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В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения 

от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат 

приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg 

Краен срок: текущ 

  

mailto:fni-konkursi@mon.bg
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СЪБИТИЯ 

5th Inter-experiment Machine Learning Workshop, 28 March — 1 April 2022 

Geneva, Switzerland 

This is the fifth annual workshop of the LPCC inter-experimental machine learning 

working group at CERN. It will take place at CERN with remote participation made 

possible. 

MLconf,  31 March 2022, New York City, USA 

This one-day conference is designed to gather the machine learning community to network, 

interact, and discuss recent research, tools, and platforms that can help you to solve nowadays 

problems easier. 

National developments in learning and teaching in Europe, 31 March 2022, Webinar  

EUA is pleased to offer this webinar on Thursday, 31 March, as part of the Leadership and 

Organisation for Teaching and Learning at European Universities (LOTUS) project. The 

webinar will present findings from a new publication, National Developments in Learning and 

Teaching in Europe, and offer an opportunity for discussion. 

The event will offer an insight into the state of play in learning and teaching within national 

higher education systems. Based on a series of interviews with national experts in learning and 

teaching from 30 countries, the findings explore national and system-level regulations and 

initiatives, support structures, inter-institutional cooperation, teaching enhancement, leadership 

in teaching, and obstacles and enablers for further enhancing learning and teaching. 

The webinar will be of interest to institutional leaders with responsibility for learning and 

teaching, teachers, education developers, national and European policy leaders, representatives 

of organisations active in learning and teaching, and higher education researchers and analysts. 

Registrations are open. Participation is free of charge and open to anyone interested in the topic. 

Национална студентска и докторантска конференция: „Код дигитално: икономика, 

образование и социални отношения“, 15 април 2022 г., онлайн 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална 

студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, 

образование и социални отношения“, която ще се проведе онлайн на 15 април 2022 г. в 

платформата Google Meet. Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на 

студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция 

и идеи за дигитализацията и масовото навлизане на високите технологии и тяхното 

отражение върху икономиката, образованието и социалните отношения в съвременните 

https://cerncourier.com/event/5th-inter-experiment-machine-learning-workshop/
https://mlconf.com/event/mlconf-nyc/
https://www.eua.eu/events/226-national-developments-in-learning-and-teaching-in-europe.html
https://eua.eu/resources/projects/786-lotus.html
https://eua.eu/resources/publications/1005:national-developments-in-learning-and-teaching-in-europe.html
https://eua.eu/resources/publications/1005:national-developments-in-learning-and-teaching-in-europe.html
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общества. Могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в 

България, независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят 

доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат 

по време на конференцията. ВУЗФ ще предостави стипендия за обучение в магистърска 

степен във висшето училище на най-добре представилия се студент в размер на 10% от 

таксата за обучение. Всеки, който иска да участва в конференцията, може да го направи 

като се регистрира безплатно до 12 април 2022 г. на имейл marketing@vuzf.bg, а 

желаещите да се включат в конференцията и да представят свой доклад, трябва да 

подадат заявка за участие до 25 март 2022 година. Пълните доклади трябва да бъдат 

изпратени до 5 април 2022 г. на същия имейл. Победителят ще бъде определен от жури, 

съставено от преподаватели във висшето училище. Повече за събитието вижте тук. 

Science advice under pressure, 27 – 28 April 2022, Brussels, Belgium 

The European Commission’s Scientific Advice Mechanism warmly invites everyone working 

at the science-policy interface to explore the key challenges of delivery science advice under 

pressure through a series of panel debates, interactive sessions and networking opportunities. 

We will reflect on the diverse experiences of many different actors in the field, debating the 

values that underpin science advice and sharing good practice. 

Registration 

2022 EUA Annual Conference, 28 - 29 APR 2022, Budapest, Hungary 

The 2022 EUA Annual Conference will provide a platform to discuss which values shape the 

missions and strategic objectives of Europe’s universities and how these values help to guide 

their activities. Through plenary and breakout sessions of various formats, including audience 

participation, the conference will also provide insights into the measures universities can take 

to ensure that their values are understood and lived individually and collectively. Finally, the 

event will invite the audience to reflect on and share measures to uphold academic values even 

in a context of mounting external pressures. 

The event will be of interest to institutional leaders (rectors, vice-rectors and heads of 

administration), higher education researchers and analysts, as well as representatives of other 

bodies involved in educational policy. 

DIS2022 XXIX International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related 

Subjects, 2 —6 May 2022, Santiago de Compostela, Spain 

The conference covers a large spectrum of topics in high energy physics. A significant part of 

the program is devoted to the most recent results from large experiments at BNL, CERN, 

DESY, FNAL, JLab and KEK. Theoretical advances are included as well.  

  

 

Machine Learning Prague 2022, 27 - 29 May 2022, Prague, Czech Republic 

mailto:marketing@vuzf.bg
https://vuzf.bg/
https://scientificadvice.eu/
https://scientificadvice.eu/register/
https://www.eua.eu/events/207-2022-eua-annual-conference.html
https://cerncourier.com/event/dis2022-xxix-international-workshop-on-deep-inelastic-scattering-and-related-subjects/
https://cerncourier.com/event/dis2022-xxix-international-workshop-on-deep-inelastic-scattering-and-related-subjects/
https://mlprague.com/
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This machine learning conference is designed to gather the community to discuss recent 

research and the application of algorithms, tools, and platforms to solve the hard problems that 

exist within organizing and analyzing massive and noisy data. 

 

Save the date: FISA 2022 – EURADWASTE ’22, 30 May – 3 June 2022, Lyon, France 

The main objective of these high-level policy conferences is to present progress and key 

achievements of the Euratom research and training projects carried out since 2019 and to 

stimulate discussions on the state of play of Research and Innovations, key national, European 

and international challenges and opportunities, as well as exploring future perspectives. 

The AI Summit London 2022, 15 - 16 June 2022, London, UK 

This is an ideal event for everyone who is interested in AI as it brings together a cross-section 

of the global AI community. Tech innovators and world-class business leaders will guide you 

through a journey of business transformation with powerful AI use cases, unique tips, and tools. 

Европейски журналистически институт (EJI), 10 - 16 юли 2022 г., Прага, Чехия  

Тазгодишното издание на едноседмичното обучение за студенти по журналистика и 

млади журналисти, ще се проведе в Англо-американския университет в Прага. По време 

на обучението участниците ще се запознаят с елементите на журналистическата етика и 

отразяването на религиозни въпроси, политически и икономически теми, военни 

конфликти. Акцент ще бъде поставен върху значението на независимата журналистика, 

базирана на факти, като основа на свободата и свободните общества. Журналистите ще 

бъдат подготвени да отразяват религията като съществена част от обществения живот и 

да насърчават индивидуалните свободи, човешките постижения и личната отговорност в 

своята работа. Сред лекторите са Ибрахим ал-Мараши (преподавател по история на 

Близкия изток в Калифорнийския държавен университет), Шон Галъп (преподавател по 

фотожурналистика и фотограф в Getty Images), Пол Глейдър (преподавател по 

журналистика в The King’s College в Ню Йорк), Дейвид Рокс (журналист в Bloomberg 

News и Bloomberg BusinessWeek). Събитието е организирано съвместно от The Fund for 

American Studies (TFAS) и The Media Project (TMP). Таксата за обучението е 250 щатски 

долара и включва настаняване в студентското общежитие, но организаторите предлагат 

и пълни стипендии. Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2022 г.

https://ec.europa.eu/info/events/save-date-fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/save-date-fisa-2022-euradwaste-22-2022-may-30-0_en
https://london.theaisummit.com/
https://www.tfasinternational.org/program/european-journalism-institute/
https://tfas.org/
https://themediaproject.org/
https://www.tfasinternational.org/admissions/
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ПУБЛИКАЦИИ 

 CERN COURIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March/April 

Constraining models of inflation – a short period of exponential expansion thought to have 

taken place immediately after the Big Bang – is the theme of this issue’s cryptic cover, and one 

of the goals of the newly endorsed CMB-S4 observatory. We also explore the case for sterile 

neutrinos that may have lurked in the early universe, and describe extensive recent works on 

the CERN vacuum systems and the latest progress with the HL-LHC crab cavities. Also in the 

issue: the James Webb Space Telescope; counting down to LHC Run 3; the Higgs’ self-

coupling; basic science for sustainable development; teaching careers; EPS-HEP highlights; 

CPT tests; flavour anomalies; and more. 

 THE PANDEMIC OF ARGUMENTATION 

 

 

 

 

The Pandemic of Argumentation is a the first collective volume on virality of argumentation in 

pandemic times. It offers state-of-the art accounts of the challenges of public communication 

and public deliberation during crisis. It is published by COST Action CA17132 – European 

network for Argumentation and Public PoLicY analysis (APPLY) and thanks to the golden 

Open Access fees covered by the Action, this book is available Open Access. Download 

https://cerncourier.com/wp-content/uploads/2022/03/CERNCourier2022MarApr-digitaledition.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4
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 HIGHER EDUCATION ONE YEAR INTO THE COVID-19 PANDEMIC 

 

 

 

 

In February 2021, the International Association of Universities launched the second edition of 

the global survey on the impact of COVID-19 on higher education to monitor the situation one 

year into the pandemic.  

The survey gathered replies from 496 HEIs in 112 countries and worldwide. This second edition 

was a comprehensive survey gathering institutional responses in all aspects of higher education 

mission and functioning, namely, governance, teaching and learning, research and 

community/societal engagement. The report, Higher Education One Year into the COVID-19 

Pandemic, introduces the global perspective and a comparison between regions and public and 

private HEIs. At the same time, the survey results generate concern about the future for some 

institutions. Still, it also highlights several positive outcomes, where the crisis has brought about 

new opportunities and possibilities. 

The report offers a very detailed picture of the impact of COVID-19 on higher education using 

the responses by higher education institutions and other stakeholders one year into the 

pandemic. The webinar held on 1 March 2022 officially launched the report presenting an 

overview and focusing on the main results. 

Download the Report 

  EUA PUBLICATION: OPEN SCIENCE IN UNIVERSITY APPROACHES TO ACADEMIC 
ASSESSMENT 

Bregt Saenen, Rita Morais, Stephane Berghmans, Vinciane Gaillard 

Follow-up to the 2020-21 EUA Open Science survey 

This report analyses the place of Open Science in the academic assessment approaches of 

universities across Europe. 

It answers important questions like, when institutions evaluate research, do they consider the 

openness of the research process and its outputs? If so, how and to what extent are open research 

practices acknowledged? And if not, what are the reasons and are there plans to include open 

research practices in the future?  Download 

https://www.iau-aiu.net/spip.php?page=download&file=2536
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3416
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 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA (BBA)- GENE REGULATORY MECHANISMS 

 

The construction and maintenance of a high quality and interoperable knowledge commons that 

covers the area of gene regulation information involves key players in the field of bio-curation, 

database management and computational biology who collaborated with knowledge commons 

users under aegis of the GREEKC COST Action. This special issue of BBA-Gene Regulatory 

Mechanisms reports on progress in the following areas; ontologies and controlled vocabularies, 

the development of curation guidelines and standards, identify literature content by text mining 

and storing and sharing of the gene expression regulation knowledge commons. 

Download 

 GREENING: A GOVERNANCE, FUNDING AND EFFICIENCY PERSPECTIVE 

Luisa Bunescu, Thomas Estermann 

Given their education, research and societal missions, universities are important actors in the 

transition towards carbon neutrality, sustainable societies and economies. They are well placed 

to play a key role in achieving the objectives of the UN SDGs, the Agenda 2030 and the 

European Green Deal. 

This EUA policy input focuses on four areas through which sustainability and greening can be 

addressed at higher education institutions: funding, efficiency and effectiveness, procurement, 

governance and leadership. It analyses the role that national financing models and European 

initiatives such as NextGenerationEU can play, how green procurement can be a game changer, 

which efficiency measures can also benefit the green agenda and how leadership and leadership 

development can be instrumental in driving implementation. 

This publication builds on EUA’s 2021 survey on greening in European higher education 

institutions, which collected evidence on the diverse activities and approaches to greening. The 

survey data is analysed in connection with findings of several other EUA work such as the 

Public Funding Observatory, the DEFINE project, the procurement study and  the recent 

NEWLEAD report on institutional transformation and leadership development. 

Download 

https://www.sciencedirect.com/journal/biochimica-et-biophysica-acta-bba-gene-regulatory-mechanisms/special-issue/108W4KBFFGR
https://eua.eu/resources/publications/982:greening-in-european-higher-education-institutions.html
https://eua.eu/resources/publications/982:greening-in-european-higher-education-institutions.html
https://efficiency.eua.eu/public-funding-observatory
https://efficiency.eua.eu/public-funding-observatory
https://eua.eu/101-projects/552-define.html
https://eua.eu/resources/publications/806:a-comparative-analysis-of-public-procurement-frameworks-and-practices-in-universities-in-portugal-and-selected-eu-member-states.html
https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report.pdf
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3412
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 INSTITUTIONAL TRANSFORMATION AND LEADERSHIP DEVELOPMENT AT 
UNIVERSITIES. A MAPPING EXERCISE 

Download 

Report from the Innovative Leadership and Change Management in Higher Education project 

(NEWLEAD) 

Luisa Bunescu, Thomas Estermann 

Given the rapid and intense change taking place in our societies and, invariably, at our 

universities, institutional leadership has become a game-changer in the capacity to adapt. This 

is even more so since the Covid-19 pandemic began. Nevertheless, when it comes to leadership 

development and institutional transformation in higher education, there is not much evidence 

on the institutional and system-level approaches in Europe. 

This report, produced under the EU-funded NEWLEAD project, aims to provide a 

comprehensive picture on leadership development and institutional transformation in higher 

education systems across Europe. It is based on a survey of higher education leaders, which 

resulted in more than 200 valid responses from 27 different systems, and one addressed to EUA 

national university associations, with 21 valid responses. The report also intends to contribute 

to a meaningful conversation on the importance of capacity-building for higher education 

leaders as an enabler to support the post-pandemic institutional adaptation and transformation. 

 NEXTGENERATIONEU: WHAT DO NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE 
PLANS HOLD FOR UNIVERSITIES? 

Enora Bennetot Pruvot, Thomas Estermann 

https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3355
https://www.eua.eu/resources/projects/793-newlead.html
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Universities have much to say and deliver in the policy areas set forth in NextGenerationEU. 

They have a role to play in facilitating the green and digital transitions, in contributing towards 

smart and inclusive growth, and they are leading actors in educating, upskilling and reskilling 

populations. 

But where do real opportunities lie for universities to contribute towards the objectives of the 

national recovery plans? What type of support can they expect, for which activities? This EUA 

briefing answers these questions with the aim to enhance awareness among higher education 

institutions. It also highlights and shares examples illustrating the diversity of options available 

to universities, underlines potential complementarities with other funding schemes, and 

contributes to the plans’ transparent implementation at the national level by formulating key 

messages to universities and policy makers. Download 

 EUA PUBLICATION: A CLOSER LOOK AT OPEN ACCESS TO RESEARCH 
PUBLICATIONS IN EUROPEAN UNIVERSITIES  

This report specifically presents the findings on Open Access from EUA’s 2020-2021 Open 

Science Survey. 

How do universities monitor Open Access activities? How are universities preparing for the 

implementation of Plan S, which will apply to all Horizon Europe funding recipients? What 

major steps have universities recently taken to further the implementation of Open Access? 

This follow-up to the 2020-21 EUA Open Science Survey addresses these and other 

questions, providing further insight into universities’ Open Access experiences. Download 

 

 COMMUNICATING SCIENCE IN TIMES OF COVID-19 

 

 
 The COST Cross-Cutting Activity (CCA) on Science Communication brings together 

outstanding expertise from over 50 organisations across EU Member States and beyond. 

Working to raise awareness of science communication and develop best practices for policy 

makers to stimulate research on science communication in Europe. For this report a selective 

group of CCA Members were invited to provide their perspective on the role and relevance of 

science communication during the current COVID-19 pandemic. Common for the contributions 

https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3339
https://eua.eu/resources/publications/976:from-principles-to-practices-open-science-at-europe%E2%80%99s-universities-2020-2021-eua-open-science-survey-results.html
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3477
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are their focus on new approaches to science-based communication as an essential prerequisite 

for addressing contemporary health challenges as they cut across disciplines and stakeholders. 

Download 

 INNOVATION ECOSYSTEMS FOR A SUSTAINABLE EUROPE: HOW TO ENHANCE 
THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES 

Based on the results of the EUA survey on universities and innovation. 

This EUA position outlines the preliminary findings of a major study on innovation at European 

universities. It captures the different levels of innovation capacity at universities, as well as how 

these levels contribute to a wide range of impacts and social outcomes. 

Based on data from 166 institutions in 28 countries, the position offers a Europe-wide picture 

and offers key recommendations for universities, policy makers and funding agencies on how 

to enhance the contribution of universities to European innovation ecosystems. Produced in 

collaboration with the EUA Expert Group on Innovation Ecosystems, the complete report will 

be published in early 2022. 

EUA Survey on Universities and Innovation - Selection of results (presentation) 

Download 

 

 

 

https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2021/02/210217_CCA_COVID_Publication-2.pdf
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=3375
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3370

