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Информационен бюлетин                                                            Дата на публикуването: 26 септември 2011г. 
Переклад з румунської мови 

Проект: – Европейски Наръчник на работните места България - Румъния 
Код MIS ETC: 626  Програма: Румъния - България Програма за Трансгранично Сътрудничество 2007г. – 
2013г. 
Издаден от: РАЕПС-Олтения, Румънска Асоциация за Електронна Промишленост и Софтуер, Клон 
Олтения 
Aдрес: 12, Улица Щефан чел Маре, 200130, Крайова, Румъния, Teл./Факс:+40 251 418882, 

И-мейл: office@ipa.ro; Уебстраница: www.aries-oltenia.ro 
 

Работно място: Пост-докторант в биомедицински науки, Университет Дрексел, срок 20 октомври 
2011г.  
Едно работно място за като учен постдокторант е налично в моята група, в областта на биомедицинската 
литература по специалност, биомолекулярни мрежи, био моделиране и симулиране, интегриране на 
биологични данни и други. Опит в базите данни, машина на изучаване, биостатистически анализ са смятани 
за предимства.  
Ограничена оферта: до 3 години, годишно възобновяване в зависимост от постиженията.  
Изисквания: Диплома за докторска степен в областта на компютърната биология, биоинформатика, 
информатика или съответстваща област. 
Конкурентноспособните кандидати ще докажат своя опит в областта на изcледването и солидни знания в 
публикуваните творби и определен опит в разработването на финансирания, свързани с изследването. 
Срокът за подаване: 20 септември 2011г. Изпратете автобиографията, трите най-представителни 
публикувани творби, писмо за препоръка от супервайзор докторант или ментор постдокторант от проф. 
Ксиаохуа Тони Ру на и-мейл xh29@drexel.edu  
 
Работни места: (ECDC) Европейски Център по Превенция и Контрол върху Болестите 
http://www.ecdc.europa.eu  
Временен агент (M / Ж), Бдителност на главните експерти, Проследимостта на тъканите, Човешки клетки  
Пределна дата за подаване на кандидатурата: 26 август 2011г., Място: Стокхолм, Швеция  
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M / Ж), Координатор за развитие TIC, Краен срок: 5 септември 2011,  
Място: Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/ Ж), Административен персонал във вътрешните офиси и Управител тестване  
Краен срок: 5 септември 2011г., Място: Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/ Ж), Административен асистент, Краен срок: 5 септември 2011г.,  
Място: Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Агент по договор (M/ Ж), Aрихитект решения, Краен срок: 5 септември 2011г.,  
Място: Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 
 
Работни места: (EMA) Европейска Агенция за Лекарства http://www.ema.europa.eu 
Временен агент (M/ Ж), Управител в Сектора Медицински Информации, Отдел за Опазване на 
Здравословното Състояние на Пациента 
Краен срок: 15 септември 2011г., Място: Лондон, Обединено Кралство 
Повече информации: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
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Временен агент (M/ Ж), Научен управител, Отдел за Развитие и Оценка на Лекарствата за Човешките 
Лекарства, Качество на Лекарствата, Химически Препарати, Краен срок: 15 септември 2011, Място: Лондон, 
Обединено Кралство 
Повече информации: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
TOP: http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm  
(EMCDDA) Европейска Обсерватория за Наркотици и Токсикомания http://www.emcdda.europa.eu  
Временен агент (M/ Ж), Наредител за управление на бюджета, Краен срок: 1 септември 2011г.  
Място: Лисабон, Португалия 
Повече информации: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs 
 
Европейската Комисия (Comisia Europeană) Европейски Съюз (Uniunea Europeană) вербува персонал  
за следните работни места: 
1 x Девелопър Java,  
1 x Девелопър Front End 

Aсистент Специалист в маркетинговата 
област  
Координатор събиране на фондове и 
спонсориране 

Програмен мениджър 
Началник Специалист в 
маркетинговата област 

Повече информации… http://www.europeana.eu/portal/aboutus_jobs.html 
 
Налична е академична функция в ТУ Дрезден    
В Научния Институт по Материалознание (Технологически Университет в Дрезден, Германия), предлагаме 
понастоящем, работно място за член на академичния персонал да работи в развитието на биосензорните 
системи, основани на нанонишки. Работното място ще бъде налично започвайки от 1 oктомври 2011г. и e 
валидно първоначално за период от 2 години.  
Повече информации… http://nano.tu-dresden.de 
Календар подготвителни курсове в нанонауката и електронните науки 
Фотонното разкриване и техники за броене 23.09.2011г. Лозана (CH) 
Критерии за избиране на електрическия двигател  27.09.2011 г. Ньошател (CH) 
Интелигентни материали в Роботиката и Микротехнологията  6-7.10.2011 г. Цюрих (CH) 
Мрежи каптатори и безжично предаване на данни  12.10.2011 г. Ньошател (CH) 

Надеждност и тестване 13-14.10.2011 
г. Ньошател (CH) 

Mикрофлуидика: капкомер, дозировка и микро-матрици  19-20.10.2011 
г. Цюрих (CH) 

Сензори, разположени на конзоли за нанонаука 21.10.2011 г. Цюрих (CH) 

Teхнологии Labs-on-Chip: Основни понятия и програми  24-25.10.2011 
г. Барселона (SP) 

Микросистеми в биомедицинското инженерство и медицински изделия 27-28.10.2011 
г. Нотингам (UK) 

Лазерна микротехнология 31.10.2011 г. Цюрих (CH) 

Дизайн за херметична опаковка MEMS 03-04.11.2011 
г. Цюрих (CH) 

Oптика MEMS 07.11.2011 г. Ньошател (CH) 
Нови тенденции в Нано-Eлектроника 10.11.2011 г. Цюрих (CH) 
Залепване на табличките 14.11.2011 г. Цюрих (CH) 

Mикропозициониране 17-18.11.2011 
г. Ньошател (CH) 

Полимерни оптоелектронични технологии и техни програми 24.11.2011 г. Мютенц, (CH) 
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Как могат X лъчите да подкрепят развитието на MEMS 28-29.11.2011 
г. Цюрих (CH) 

Повече информации… http://www.fsrm.ch/e/formAgenda.php ;  
Повече информации за курсовете FSRM  ; http://www.eurotraining.net/view2.php?pk=2&pg=0  
 
Подготвителни сесии 

Дата Обучение Място за 
среща Език  

05 окт. 
2011г.  

 Как се написва успешно предложение 
в рамките на FP7 ?  Брюксел Английски Записвай се за тази сесия  

06 окт. 
2011г.  Финансови аспекти на договорите FP7  Брюксел Английски Записвай се за тази сесия 

11 окт. 
2011г.  

 Как се написва успешно предложение 
в рамките на FP7 ?  Париж Френски Записвай се за тази сесия 

12 окт. 
2011г.  Финансови аспекти на договорите FP7 Париж Френски  Записвай се за тази сесия 

15 ное. 
2011г.  

 Как се написва успешно предложение 
в рамките на FP7 ?  Брюксел Английски  Записвай се за тази сесия  

16 ное. 
2011г.  Финансови аспекти на договорите FP7 Брюксел Английски Записвай се за тази сесия 

22 ное 
2011г.  

 Как се написва успешно предложение 
в рамките на FP7 ?  Париж Френски Записвай се за тази сесия 

23 ное. 
2011г.  Финансови аспекти на договорите FP7 Париж Френски Записвай се за тази сесия 

Повече информации…
 

посетете каталога за цялостна подготовка 

Румънски Форум за Мероприятия в областта на Иновацията и Брокерството, 6-7 oктомври 2011г., 
Букурещ 
Мероприятието представлява главното място за обсъждане, анализиране на синергиите, стратегиите, 
новаторските идеи, пренос на технология, предприемаческо обучение, за изследване в полза на пазара. 
Мероприятието ще се проведе отново в град Букурещ, в комплекса Romexpo, Заседателната зала и е 
организирано съвместно от ARoTT – Румънска Асоциация за Пренос на Технология и Иновация, ANCS – 
Румънска Агенция за Научно Изследване, TAKE=IT-UP – пилон за промотиране на INNOVA в Европа, c 
подкрепа от страна на Европейската Комисия, предприятията и промишлеността DG. Мероприятието ще се 
проведе успоредно с:  

• Панаира по Изследване www.mct.ro ,  
• INVENTIKA - Международния Панаир за Изобретения www.expoinventika.ro   
• и TIB - Международния Технически Панаир Букурещ http://www.tib.ro/  
• Мероприятието в областта на брокерството, Enterprise Europe Network 

Било че сте заинтересовани от последните тенденции в областта на новаторството, пренос на технология, 
новите технологии в областта, технологиите за максимизиране на конкурентноспособността на 
малките и средните предприятия, екскурзия до мероприятието наистина би могло да плати дивиденти. 
Функциите на мероприятието са "интерфейс между изследването, новаторството и пазарния сектор", 
позволяват на новите технологии, процеси, патенти и лицензи да бъдат предоставени.  
Ще имате възможността да се запознаете с партньори, избрани по време на индивидуалните разговори, 
чиято цел е откриване на пътищата за бъдещите сътрудничества. По време на този Форум, лидери в 
областта на промишлеността, местни власти и учени ще бъдат помолени да споделят своите очаквания, 
насърчава се обмяната на знания, разбират се специфичните характеристики на системите за новаторство 
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и ще могат да бъдат открити най-новите практики и новации, които следва да бъдат оползотворени, като 
част от оригинален подход, основан на партньорство. По време на този Форум, лидери в областта на 
промишлеността, местни власти и учени ще бъдат помолени да споделят своите очаквания, насърчава се 
обмяната на знания, разбират се специфичните характеристики на системите за новаторство и ще могат да 
бъдат открити най-новите практики и иновации, които следва да бъдат оползотворени, като част от 
оригинален подход, основан на партньорство. 
Повече информации... office@ipa.ro  
 
2-то обучение относно софтуерните услуги - Cloud Computing, 11-14 ноември 2011г., Tимишоарa, 
Румъния 
Участници: Представители на проектите FP7-ICT в ход на развитие, занимаващи се с Cloud computing, 
Млади изследователи, девелопъри в новите държави членки. Мероприятието е посветено на 
разпространението на знания за осъществяване на проектите в областта на софтуерните услуги, 
финансирани с програмата CE FP7–ICT спрямо по-малко въвлечена в тези проекти общност, за 
поощряване, със срещите лице в лице, сътрудничества с екипи от новите държави членки, въвлечени в 
софтуерни услуги. Има 3 категории мероприятия: представяния на проект, презентации на участниците и 
награди. Подаване на молбите: 01 oктомври 2011г. Проектът FP7-ICT SPRERS изцяло ще покрива 
разходите за участие (транспорт, настаняване, обяд) за *поканените лектори, представители на проектите 
CE FP7-ICT (най-много 10 души), *младите стажанти от новите държави членки (най-много 60 души, c 
разумен брой участници от различни държави в съотношение с броя на населението в страната). Други 
мероприятия: Наградите за софтуерни услуги C&D в новите държави членки http://sprers.eu/events/awards-
on-software-services-in-new-member-states. Краен срок: 10 октомври. 
Повече информации… http://sprers.eu/events/2nd-training-on-software-services 
 
Професор титуляр в областта на Науките на Информационните Системи, Факултет по Технологията 
на Информацията, Университет Юваскюла, Финландия 
Факултетът по Технология на Информацията в Университета Юваскюла във Финландия ще открие най-
малко два поста професори титуляри в Науката на Информационните Системи (ИС), които следва да бъдат 
заети от 1 януари 2012г. Постовете професор ще консолидират изследването в областта на ИС в Катедрата 
по Компютри и Информационни Системи и ще допълнят образованието в областта на ИС. Професорите ще 
трябва да управляват и развиват изследването и преподаването, ще участват в международни проекти за 
изследване и образование и ще ръководят тези за мастерска степент и докторантура.  
Критериите за селекция подчертават адекватния характер на изследването, профила преподаване на 
молителя за профила на ведомството; изследователската дейност в областта на информационните 
системи през последните години, така както бе доказана в публикуваните творби; опитът в привличането на 
външни фондове за изследване, изследователски дейности по групи, сътрудничество с предприятия. 
Компонентите на заплатата за професорите, специфични за неговия труд, се основават на нивата 8 - 11 от 
заплатната система за преподаване, като персоналът изследователи в рамките на финландските 
университети стигат до средна годишна брутна заплата от 73000 евро. 
Повече информации… https://www.jyu.fi/it/hr/hr-calls/is-professors2011/call ; pasi.tyrvainen@jyu.fi ; 
sanna.hirvola@jyu.fi 
 
Професор титуляр в областта на труда в полза на общността, Факултет по Медициски и Социални 
Науки, Университетска Колегия в Бергън  
Молбите са подадени за професиор с пълно работно време, в областта на труда в полза на общността във 
Факултета по Медицински и Социални Науки, Университетска Колегия в Бергън. Трудът в полза на 
общността e дисциплина, насочена към действие, в което ние, с академичното развитие на изследването, 
проучваме условията на социалното участие. Професорът трябва да допринася за нови и консолидирани 
изследвания относно труда в полза на общността и за последващото развитие на научната програма за 
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мастерска степен в областта на труда в полза на общността. Постът включва преподаване, напътстване, 
разпространени в тази област.  
Повече информации… http://hib.easycruit.com/vacancy/594807/41325?iso=no  
 
Бъдещи мероприятия 

• Лятна Международна Академия EU Grant , 11-16 септември 2011г., Порторож, Словения 
• EAIE 2011: Най-голяма европейска международна конференция в областта на образованието , 13-

16 септември 2011г., Копенхаген, Дания 
• Лятно Училище “Ново оразмеряване на правителството: Реформа на публичната и местната 

администрация”, 18-23 септември 2011г., Вулягмени, Гърция 
• FP7 – Есенна Академия в Будапеща, 17-21 октомври 2011г., Будапеща, Унгария 

 
Молба заявление: Докторантура Eрасмус Мундус относно "Глобализация, ЕС и мултилатерализъм " 
Школата за Докторанти GEM e програма за докторантура със световна класа, по въпроси, свързани с 
«Глобализацията, ЕС и Мултилатерализма». Понастоящем, Школата за Докторанти GEM отправи призив за 
подаване на кандидатури за три годишни стипендии Eрасмус Мундус за докторантите, поставени на 
разположение от Европейската Комисия за месец септември 2012г. - септември 2015г. (крайна дата: 16 
януари 2012г.). 
3 специфични проекти за изследване, изпълнени съотговорно – редица начини за изследване, 
идентифицирани в по-широкия контекст на дневния ред за изследване на Школата за Докторанти GEM – 
предлагат на програмата своят основен гръбначен стълб. Тази структура от 3 пилона е резултат на 
наличната експертиза в рамките на консорциума. Всеки кандидат докторант ще бъде свързан с една от 
споменатите преди изследователски творби и ще прекара поне първата година в институцията, 
управляваща избрания изследователски проект. 
Освен записването в институцията, управляваща изследователската програма, свързана с 
изследователския проект на студента, всеки записан за докторантура студент ще получи поне един престой 
за изследване в една от институциите партньорки, които им предоставят диплома. 
Повече информации… http://www.erasmusmundus-gem.eu/ 
 
Свободни постове в Университета в Стокхолм  
Свободните постове са организирани от следните категории: Лектори/изследователи; Постове 
постдокторантура; Следване за докторантура; Технически и административен персонал. 
 
 
Университетски постове в CS2U, DSV, SU 
Предлагаме Ви два поста в рамките на единицата Cyber Security Systems в Отдела Компютри & 
Систематични Науки, Университета в Стокхолм. Крайният предел за подаване на кандидатурите е 1 
ноември 2011г., следователно, ако познавате добър кандидат молим Ви да му съобщите колкото се може 
по-скоро. Те могат да ми задават всякакви въпроси, понеже аз съм директор на ведомството, а исканията, 
така както е видно от уебсайта, би трябвало да бъдат изпратени на registrator@su.se.  
Повече информации… http://www.su.se/Engleza/about/vacancies  
 
Докторантура/Постдокторантура, Фондацията на Динамичния Анализ, Швейцарска Национална 
Фондация за Наука FAN, Университета в Лугано. Понастоящем вербуваме докторанти и един 
постдокторант за изследване относно "Фондацията на Динамичния Анализ " в рамките на проекта Синергия 
на Швейцарската Национална Фондация за Наука FAN между Университета в Лугано и  ETH Цюрих. 
Постовете включват конкурентноспособна заплата и съдържателна подкрепа за пътувания за конференции, 
оборудване. Краен срок: 01.10.2011г. 
Повече информации… http://fan.inf.usi.ch/open-positions  
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Докторантура, ЗМИС (Защитени и Мобилни Информационни Системи), INRIA, Краен срок: 1 декември 
2011г. 
Екипът ЗМИС (Защитени и Мобилни Информационни Системи) от INRIA предлага два поста докторант в 
нов проект, започвайки от 1 декември 2011г. Проектът е в областта на Сървърите данни от личен характер, 
отнася се до поверителността на данните и интегрираните бази данни. Повече информации… http://www-
smis.inria.fr/ 
 
Докторантура в Софтуерни Системи, Интелигентна технология и Центъра R&D, Университета 
Борнемут, Обединено Кралство 
4 стипендии за докторантура в областта на изследването, Центърът Smart за Технологично Изследване – 
Компютърна Интелигентност, Изследователска Група, Училище за Проектиране, Инженерство и 
Информатика – Университет Борнемут, Великобритания 
4 стипендии за докторантура в областта на изследването, по 3 години, изцяло финансирани, са налични за 
редица интересни области за изследване, в рамките на проект INFER, финансиран от ЕС 
(http://www.infer.eu). Проектът INFER за изследване е съсредоточен върху адаптивните софтуерни системи 
за развитие на отворена платформа, модулен софтуер за приложимо предсказуемо моделиране в различни 
промишлености и ново поколение сензори за приспособяване на софта за онлайн предсказване, мониторнг 
и контрол в областта на преработването. Една от главните цели на проекта е насърчаване промяната на 
парадигмата от процесите за интензивно опознаване и човешки усилия за разработване на системите за 
предсказване до автономни, комплексни, еволюционни системи. 
Заинтересованите кандидати трябва да проследят процедурата за подаване на молба, представена на уеб 
страниците на Университета Борнемут:http://www.bournemouth.ac.uk/research/studentships/how_to_apply.html. 
Допълнителни информации относно стипендиите и процедурата за подаване на молба могат да се 
получават, също така, от директора на институцията – Др. Фиона Найт, и-мейл: 
graduateschool@bournemouth.ac.uk. 
Повече информации… bgabrys@bournemouth.ac.uk ; 
http://dec.bournemouth.ac.uk/staff/bgabrys/PhD_Studentships_2011.html. 
 
ЮНЕСКО търси стажант за KC 
ЮНЕСКО търси стажант за екипа Информационен Мениджмънт & Опознаване в рамките на Отдела 
Комуникация и Информации, намиращ се в нашето седалище в Париж. Стажантът ще работи под 
управлението на Директора за Мениджмънт на Знанията за подобряване сайта на социалната мрежа WSIS 
KC – Общностите на Опознаването, www.wsis-community.org, специфично: 
Продължителността на стажа е планирана за 3 - 6 месеца. Информациите са налични на следния линк: 
http://www.wsis-community.org/pg/file/read/394585/tor-for-the-intern-for-the-platform-improvement-26-09-2011. 
Ако сте заинтересовани от тази програма за стаж, молим Ви да изпратите автобиографията 
wsisplatform@unesco.org. 
Повече информации… http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Институтът от Израел за Напреднали Науки, Университет Ебраика в Йерусалим – Открит призив за 
програми за стипендии за периода 2013г. – 2014г. 
Институтът е домакин за учените на световно ниво, посветени на насърчаването на стипендиите.  
Изследването е насърчавано за всичките дисциплини. Предложенията за изследване могат да бъдат 
направени от учени от която и да е страна на която и да е тема, в широка гама области. 
Академичната гъвкавост, творителността и иновацията са насърчавани във възприемчива, открита среда. 
За университетската 2013г. – 2014г., ИНН въведе експериментален проект за изследователска група.  
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За подробно описание на презентацията на нашето предложение, молим Ви да посетите сайта на ИНН 
http://www.as.huji.ac.il  и кликнете на “How to Apply.” 
Крайният срок за подаване на предложенията на изследователската група е 15 декември, поне 1 година и 9 
месеца преди началната дата на местопребиваването. Академичният Комитет ИНН оповестява решенията 
по отношение на подбора на групите на всеки 4-6 месеца след изтичането на крайния срок. Отхвърлените 
предложения могат да бъдат изпратени отново следващата година. 
Повече информации… http://www.diaspora.fi/ 
 
Международна Награда Фулбрайт за Наука и Технология 
Програмата 2011 на Международната Награда за Наука и Технология предлага 3 години докторантура в 
елитни университети в областта на науката, технологията, инженерството. Кандидатите могат да бъдат 
студенти и мастерска степен в държавни и частни университети. Повече информации… www.fulbright.ro ; 
Fulbright_S&T_2011_Poster 
 
Структурни и Медицински Фондове, обмяна на добри практики за подготовка на периода след 2013г., 
13-14 септември 2011г., в Maaстрихт 
Този курс е предназначен да се занимава с практическите знания, проектиран е за държавните служители, 
особено експерти в държавите членки на ЕС - 12 и ЕС - 15 c Области на Конвергенция, представляващи 
Властите за Мениджмънт на структурните фондове на национално / регионално ниво, национално / 
регионално MoH, регионалните/ местните власти в областта на здравеопазването, регионалните 
правителства, неправителствени организации, агенции за регионално развитие, участващи в управлението, 
усвояването и използването на структурните фондове, през сегашния период, за планиране за периода 
2014г. – 2020г. За повече подробности, молим Ви да прочетете информациите от курса на официалния 
сайт. Повече информации… За повече информации информации за семинара ; ICT за Медицински 
Дейности в рамките на EК 
 
Стажове в рамките на Европейската Комисия, Брюксел, Белгия и Люксембург, 01 oктомври 2011г. - 
28 февруари 2012г. 
Официалните цели относно продължителното обучение в рамките на Европейската Комисия са: 
- за предлагане на възможност за младите университетски абсолвенти с опит във функционирането на 
Европейската Комисия, особено, на институциите на ЕС, въобще. Подготовката си поставя за цел да 
предлага разбиране на целите и политиките в процесите на европейска интеграция; 
- за предлагане на възможност за стажантите да придобият практически опит и знания относно 
всекидневната работа на Ведомствата и Службите на Европейската Комисия.  
Те ще имат възможност да работят в мултикултурна, мултиезикова, мултиетническа среда, допринасяйки 
за развитие на взаимното разбиране, доверието, толерантността. Интеграцията в ЕС ще бъде насърчавана 
в новия дух на управление и с активно участие – cъздаване на осъзнаване на истинското гражданство на 
ЕС; 
- за предлагане на възможност за младите университетски абсолвенти да прилагат на практика 
придобитите знания по време на обучението, по специфичните области на компетентност, да въведат 
абсолвентите в професионалния свят. 
Повече информации…  http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en.htm#Infotab1 
 
Римска Международна Академична Програма 
Програмата за Стипендии за Следване от Фонда за Образованието съобщава 5-та година от Римската 
Международна Академична Програма, обмислена за да предлага частична подкрепа на студентите, които 
следва да участват в държавния изпит, мастерска степен, докторска степен, подготовка постодокторантура 
извън своите произходни страни / страни по местоживеене. Стипендията се основата на заслуга и се 
предоставя за 1 година.  
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Повече информации…http://www.romaeducationfund.hu/scholarship-apply ; http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-
scholarship 
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