
Снимка: Topnovini.bg

На пресконференция днес в Регионалния исторически музей бе

представен амбициозният проект „Разширяване на уменията и

квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в

интердисциплинарни области (визуална антропология и публични

комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между

образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Той се

изпълнява в партньорство между музея и Нов български университет,
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Русенският музей се включва в мащабен
проект в подкрепа на млади учени
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Проверяват потенциално опасните водни обекти в Плевенско

Пловдив Варна Бургас Русе Стара Загора Шумен Добрич Благоевград Велико Търново

Сливен

Плевен Търговище Разград Мнения Специално България Свят Спорт Любопитно

Написано от вас

http://reklama.topnovini.bg/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=102__zoneid=32__cb=949c567c88__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftopnovini.bg
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http://topnovini.bg/user/password
http://reklama.topnovini.bg/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=177__zoneid=21__cb=24d9a50d15__oadest=http%3A%2F%2Freformatorskiblok.bg%2F
http://reklama.topnovini.bg/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=161__zoneid=33__cb=8381863aa9__oadest=https%3A%2F%2Fbg-bg.facebook.com%2Fgerbruse
http://topnovini.bg/
http://topnovini.bg/vchera
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http://pleven.topnovini.bg/node/542078
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http://varna.topnovini.bg/
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http://ruse.topnovini.bg/
http://starazagora.topnovini.bg/
http://shumen.topnovini.bg/
http://dobrich.topnovini.bg/
http://blagoevgrad.topnovini.bg/
http://velikotarnovo.topnovini.bg/
http://sliven.topnovini.bg/
http://pleven.topnovini.bg/
http://targovishte.topnovini.bg/
http://razgrad.topnovini.bg/
http://topnovini.bg/mneniq
http://topnovini.bg/special
http://topnovini.bg/bulgaria
http://topnovini.bg/svqt
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http://topnovini.bg/napisano_ot_vas


и е финансиран от Европейския съюз и Европейския социален фонд.

Целта на проекта е повишаване на квалификацията, мотивацията и

подготовката за работа в интердисциплинарна среда, подготовка за

активно участие в публични комуникации, научни изследвания за
развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на

знанието, вписване в европейското изследователско пространство и

публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.

Чрез него ще бъдат подпомагани докторанти, пост-докторанти, млади
учени и кандидати за научни работници да открият или доразвият

своите теми в най-подходящата за тях сфера.

Проектът е стартирал през миналата година, и по него работят 40

човека. От страна на Русенския музей в дейността му са се включили 7
човека, които разработват свои теми в областта на историческото

минало на Русе и региона. След приключване на работите по проекта,

участниците ще публикуват своите разработки за широката публика,

които ще са под формата на онлайн материали, няколко тома с

публикации, и мултимедийни ресурси в DVD формат.

Преподавателският екип включва известни политолози, социолози,
антрополози, специалисти в медийните комуникации като доц. д-р

Анна Кръстева, проф. Евгений Дайнов, доц. д-р Васил Гарнизов, доц.
д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Росен Стоянов, проф. Антоний

Тодоров, д. н., доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов,  доц. д-
р Николай Ненов, доц. д-р Магдалена Елчинова. 

Повече информация може да бъде открита във виртуалния инфо

център към проекта: http://phdvirtualcenter.nbu.bg
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Последни от Русе

В Русе ще се проведе

финалната конференция по
проект за разширяване на
дунавския лимес

24.09.2014 | 11:44

Русенският
университет ще
подпомага Палестина

в обучението на
кадри
24.09.2014 | 11:31

Служителите на
Каритас Русе
помогнаха в Мизия на

тридневен
тиймбилдинг
24.09.2014 | 11:10

Уникална операция

на простата
демонстрират
специалисти в Русе

24.09.2014 | 10:46
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