
Проект BG05M2OP001-2.009-0023, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПРОГРАМА

НАЧАЛО КРАЙ  СЕСИЯ

09:30 09:40 М. Енчева Въведение. Представяне на целите на обучението по Проекта. Програма за учебния ден. 

09:40 10:30 М. Енчева 

Лекция (50 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

Характеристика и обхват на платформата Scopus – данни и съдържание в Scopus, библиографски индекси.

Инструменти на Scopus в полза на учените – Scopus профили, метрика на научните изследвания: CiteScore, 

PlumX Metrix, h-index.

10:30 10:50 Кафе пауза с коментари

10:50 11:50 М. Енчева

Лекция (60 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

Търсене на релевантна информация в Scopus – видове информационно търсене. Прилагане на филтри.

Преглеждане и анализ на резултатите от търсенето. Персонализиране на работата в Scopus – регистрация на 

платформата.

11:50 12:50 М. Енчева

Работа върху задачи на платформата (30 

минути група, 30 минути индивидуално).

Усъвършенстване на практическите умения за работа в Scopus. Прилагане на режим на разширено търсене. 

Анализ на получените резултати чрез специалните инструменти на платформата.

12:50 13:30 Кафе пауза

22.10.2018 г. (Сутрешна сесия)

Място на провеждане: Компютърна и/или заседателна зала на център за 
обучение към БАН, блок 26 Б, етаж 2.

За провеждане на обучителен семинар, който включва умения за работа с научни бази данни, умения за 
работа в екип и ефективност на комуникацията.

НАЧАЛО КРАЙ  СЕСИЯ

13:30 14:20 М. Енчева 

Лекция (50 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

Характеристика и обхват на платформата Web of Science – данни и съдържание в Web of Science (WoS Core 

Collection), първични научни данни (Data Citation Index).

Инструменти на Web of Science в полза на учените – Web of Science профили, връзки между цитиранията, метрика 

на научните изследвания: Essential Science Indicators, Journal Citation Index.

14:20 15:20 М. Енчева 

Лекция (60 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

Търсене на релевантна информация в Web of Science – видове информационно търсене. Прилагане на филтри.

Преглеждане и анализ на резултатите от търсенето.

Персонализиране на работата в Web of Science – регистриране и управление на профил на платформата.

15:20 15:35 Кафе пауза с коментари

15:35 16:35 М. Енчева

Работа върху задачи на платформата (30 

минути група, 30 минути индивидуално). 

Усъвършенстване на практическите умения за работа в Web of Science. Прилагане на режим на разширено

търсене. Анализ на получените резултати чрез специалните инструменти на платформата.

16:35 16:45 Заключение, обобщение, обратна връзка от наученото.

НАЧАЛО КРАЙ  СЕСИЯ

10:00 10:45 И. Ангелова

Лекция (45 минути).

Въведение. Представяне на целите на обучението по Проекта. Програма за учебните дни.

“Think before you speak…”

Увод в комуникацията – лекция. Характерни черти на комуникацията. 

10:50 11:35 И. Ангелова 

Лекция (45 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

Същност, характерни черти, характеристика на комуникативния процес. „Пет пръста на ръката – пет канала за 

комуникация...“

Три страни на общуването: Комуникация, Интеракция, Перцепция.

Социално-психологически механизми: Идентификация, Емпатия, Рефлексия.

11:35 12:00 Кафе пауза с коментари

12:00 12:40 И. Ангелова

Групова работа (40 минути).

Логическата структура на бизнес и деловото изложение: универсалност, необходимост, символност, 

субективност, реципрочност, културност, невидимост.

Основни изисквания към бизнес комуникацията.

Ефективност, единство на рационалното и емоционалното, ситуативност, обективност, подтекстуалност (скрити

цели), научност и спазване на закона.

12:50 13:20 Индивидуална работа (30 минути). Проба-грешка - сесия по казуси. Практика.

Работа върху казуси, с анализ и последваща редакция: изложение – пълнота, конкретност, краткост, яснота, 

коректност, учтивост.

13:20 13:40 Групова дискусия (20 минути). Завършващи думи, указания, обратна връзка.

НАЧАЛО КРАЙ  СЕСИЯ

10:00 10:45 И. Ангелова

Лекция (45 минути).

Обзор на целите на програма за деня. Екип, екипност, работа в екип.

„Стабилни фактори“ определящи екипа – целеполагане в екип, ръководене на екип, ефективно

времево и проектно планиране, разпределение на задачите и поощрение на екипа.

Формиране на понятието „екип“ като група от различни специалисти, натоварени временно за 

извършване на обща работа.

10:50 11:35 И. Ангелова

Лекция (45 минути) – примери, презентация, 

демонстрация.

„Стабилни фактори“ - компетентност при вземане на решения, приемственост и формиране на екипи. Акцентира 

се и на „леки фактори“ - визия, комуникация, обективна публичност, емоционална стабилност, взаимно 

подпомагане, съпричастност и обвързаност, поемане на отговорност, климат.

11:35 12:00 Кафе пауза с коментари

12:00 12:40 И. Ангелова

Групова работа (40 минути).

Описание на тренинга: Факт или мнение.

Изграждаме сами... Общуваме чрез изявления.

Структури за съпреживяване, за временно решение, за изпълнение на задача, за иницииране на организационно 

развитие, за адаптивност и прекъсване на линейните задачи.

Практика: умения за анализ на ситуацията, критическа оценка на възможностите, въвеждат се параметри за 

оценка и самооценка.

Повишаване на качеството на решенията – групова динамика, сили на груповата динамика, групово поведение и 

резултатност. 

12:50 13:20 Индивидуална работа (30 минути). А сега сме „част от общото...“ – някои лични стратегии за преодоляване на трудности при самоопределяне.

13:20 13:40 Групова дискусия (20 минути). Заключение, обобщение, обратна връзка от наученото.

23.10.2018 г. 

24.10.2018 г.

22.10.2018 г. (Следобедна сесия)
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