Проект BRiDGE: „Bridge for Researchers in Danger Going to Europe“
Информация за проекта: Проектът e финансиран по програмата на Европейски съюз за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (SwafS -26 -2017: Science4Refugees - Support to highly
skilled refugee scientists) с период на изпълнение 01 април 2018 – 31 март 2020. BRiDGE се
ръководи от Bielefeld University (Германия) и се изпълнява в партньорство с организации от
Гърция, Швейцария, Турция и България – част от мрежата на Европейската комисия за кариерно
развитие и мобилност на учените EURAXESS.
Обща цел на проекта: да подпомогне бакалаври, магистри, докторанти и утвърдени учени,
получили статут „бежанец“ на територията на Германия, Гърция, Турция, Швейцария и България
да намерят дългосрочна професионална реализация в образователни и научни институции,
както и в бизнес организации в Европа.
Основни дейности:
 разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за социална интеграция и
кариерно развитие на учени-бежанци;
 разработване на пилотни курсове и провеждане на обучения за ментори на ученибежанци;
 предоставяне на услуги и подкрепа за индивидуалното кариерно развитие на ученитебежанци;
 разработване и публикуване на видео ръководство (Video Handbook) за ментори на
учени-бежанци.
Целта на курсовете и обученията е да спомогнат за:
 придобиване на специфични знания, умения и компетенции за успешна реализация на
пазара на труда и за по-добра интеграция в обществения живот на учените-бежанци,
както и
 изграждане на професионална взаимовръзка чрез която менторите (от научните и
бизнес организации) успешно да консултират, подпомагат и съдействат за
професионалното и личностно развитие на учените-бежанци.
В рамките на обученията ще бъдат обхванати темите:
 за учени: Европейско научноизследователско пространство; Важни аспекти при
кандидатстване за работа в научна и в бизнес организация; Избор на найподходящата автобиография; Подготовка за интервю; Инициативата
Science4Refugees и мрежата EURAXESS; Обяви за работа, стипендии и позиции за
конкретен проект, публикувани на портала EURAXESS; Преодоляване на културните
различия и адаптация в организационната и социална среда.
 за ментори: Отговорности и предизвикателства; Ефективна комуникация,
мотивиране и създаване на положителен климат; Подходи, ориентирани около
обучаемия; Инструменти и техники за електронно обучение; Инициативата Buddy
System на мрежата EURAXESS.
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Водеща роля в разработването на описаните по-горе курсове и обучения има Координационен
център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ – партньор за България по проекта.
Повече информация за проекта можете
bielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html

да

намерите

на:

http://www.uni-

или да се свържете с екипа на Координационен център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“
на email: mobility@fmi.uni.sofia.bg
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