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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 2. Образование и учене през целия живот
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-2.009
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ,
ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ
УЧЕНИ – Фаза 1
Общо
Начална дата Крайна дата на
допустими
Процент на съМясто на
на проекта
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разходи в лв. финансиране от изпълнение
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Да подобри експертния потенциал и повиши квалификацията на учените в СУ Да издигне реномето на заниманията с наука като сектор с адекватни условия
на работа и обект на достатъчна финансова подкрепа. -Да даде стимул при
изграждане на устойчива форма за развитие на докторантската квалификация
целеви групи: Докторанти, пост-докторанти, млади учени, преподаватели,
Докторантски Център
студенти дейности: І Мобилност: за участие в научни форуми, изява и др. ІІ
„Свети Климент
Обучение: за разширяване на професионалния хоризонт на целевата група III
Охридски“ (ДокЦент)
Открита наука: публичност на резултатите от изследователската дейност IV
Достъп: до информационни ресурси V Организация и управление VI
Публичност резултати: -За целевите групи: по-високо ниво на професионалните
умения -За СУ: обогатена институционална култура при работата върху
квалификацията на докторанти, -студенти и преподаватели -За участниците:
устойчивост на създадената мрежа и бъдещи съвместни проекти

31.12.2018

768 293,24

85%

София

България

Пилотни обучения на
докторантите по
програми "Бизнес
администрация",
В своята цялост изпълнението на настоящото проектно предложение ще
"Икономика и
доведе именно до реализацията на една комплексна инвестиция в
управление разработването и пилотното провеждане на качествено нова за кандидата
индустрия" и
образователна програма, посветена на управлението на научните проекти и
"Икономика и
ориентирана към нуждите на целевата група, представена подробно в рамките
Международно управление - туризъм" на Секция № 11 по-долу. От гледна точка на ефекта за преките бенефициенти,
висше бизнес
в сферата на
този проект ще спомогне за оптимизиране подготовката на докторантите в
училище
управлението на
Международното висше бизнес училище (по-долу МВБУ) за работа по
научноизследователски
научноизследователски проекти и ще създаде обективни условия за
проекти и създаване на подобряване квалификацията в сферата на научноизследователската дейност
условия за повишаване
на преподавателите, пряко ангажирани с акредитираните докторантски
квалификацията и
програми на кандидата, респективно - за тяхното по-нататъшно кариерно
способстване
развитие.
кариерното развитие
на преподавателите в
МВБУ

31.12.2018

166 329,10

85%

Ботевград

България
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Охридски"
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