Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ – Факултет МИА
и Катедра „Администрация, управление и политически науки“
Канят всички заинтересовани на краткосрочно лятно двудневно
практическо обучение на тема:
„Как да се ориентираме в интернет - информационната джунгла за
Европейски програми и проекти“

• Какво предлагаме: Практически ориентиран
курс, който не е класически академичен вид
обучение със слушатели, преподавател и лекции.
• За кого е предвиден курсът: За всички, които
имат време (15 часа), независимо от професията
или длъжността, която заемат и искат да научат
повече за информационните ресурси за
европейски програми/проекти, за видовете
налична интернет базирана информация и
местата където могат да я намерят.
• Как ще се случи: Участниците през цялото
време ще работят в интернет, водени от
консултант/преподавател – доц. д-р Магдалена
Иванова – преподавател във ВСУ „Черноризец
Храбър“ и консултант на Европейската комисия в
продължение на повече от 20 години.
• Каква е ползата за Вас: Ще получите важна
информация и добри умения сами да се справяте
с информационния поток за европейски
програми и проекти, а това ще Ви спести време и
съответно пари в бъдеще. В края на обучението
ще получите и сертификат.
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• Къде ще се проведе курсът: Във ВСУ
„Черноризец Храбър“. Повече информация за
това как да стигнете до университета, ще
откриете тук: http://www.vfu.bg/kontakti/ .
• Кога ще се проведе курсът: През месец юли
и/или август 2018 г. Занятията ще се състоят
в събота и неделя. Конкретните дати ще
бъдат уточнени след като отчетем вашите
предпочитания за време на провеждане.
• Колко ще Ви струва: Цената на курса е 100
лева, които следва да се преведат преди старта
по сметка на ВСУ „Черноризец Храбър“, указана
на:
http://www.vfu.bg/taksi/
(в
края
на
страницата).
• С кого трябва да се свържете за да се
регистрирате и да получите повече и поконкретна информация: доц. д-р Магдалена
Иванова, e-mail: magdalena_ivanova@hotmail.com.
• До кога е срокът за регистриране: 1 юли 2018,
като ще получите информация от доц. Магдалена Иванова, след като й
изпратите e-mail. Моля, в писмото посочете кои дати през юли и/или
август са подходящи за Вас.

2

