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Информационен бюлетин                                                            Дата на публикуването: 19 октомври 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@ipacv.ro; Уебстраница: www.aries-oltenia.ro 
 

Работни места ЕС SESAR. Съвместно предприятие SESAR 
Съвместно предприятие SESAR, http://www.sesarju.eu  
Командирован национален експерт (M/Ж), Eксперт ConOps & Валидиране, Краен срок: 31/10/2011г., Място: 
Брюксел, Белгия 
Повече информации : http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Командирован национален експерт (M/Ж), Мениджър по програма WP-C. Краен срок: 31/10/2011г., Място: 
Брюксел, Белгия 
Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Командирован експерт в рамките на SJU (M/Ж), Началник Валидиране & Проверка, Краен срок: 
31/10/2011г., Място: Брюксел, Белгия, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Командирован експерт в рамките на SJU (M/Ж), Началник ConOps, Краен срок: 31/10/2011г., Място: 
Брюксел, Белгия 
Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Временен агент (M/Ж), Началтник Отдел Комуникация, Степен: AD 10, Краен срок: 15 октомври 2011г., 
Брюксел, Белгия, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
Временен агент (M/Ж), Офицер за връзка, Степен: AD 10, Краен срок: 15/10/2011г., Място: Вашингтон DC, 
САЩ, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs  
 
Работни места ЕС, ECDC, Европейски Център по Превенция и Контрол върху Болестите 
Европейски център по Превенция и Контрол върху Болестите, http://www.ecdc.europa.eu  
Временен агент (M/Ж), Началник микробиолог, Степен: AD 10, Краен срок: 24 октомври 2011г., Място: 
Стокхолм, Швеция  
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Eксперт GIS Развитие & Пространствен анализ, Степен: AD 5, Краен срок: 18 
октомври 2011г., Стокхолм, Повече информации: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Началник Отдел във Ведомството за отговор относно Отдела за Помощ и Надзор на 
Отговора, Степен: AD 8, Краен срок: 31 октомври 2011г., Място: Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Висш експерт в областта на медицината, основана на доказателства (EBM) за 
обществено здраве, Степен: AD 8, Краен срок: 17 октомври 2011г., Място: Стокхолм, Швеция  
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Агент за договаряне (M/Ж), Офицер логистика в рамките на Програмата EPIET, Степен: FG III, Краен срок: 
17 октомври 2011г., Стокхолм, Повече информации: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Агент за договаряне (M/Ж), Издател, Степен: FG IV, Краен срок: 24 октомври 2011г., Място: Стокхолм, 
Швеция 
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Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Агент за договаряне (M/Ж), Дизайнър/Проектант графика, Степен: FG IV, Краен срок: 3 ноември 2011г., 
Стокхолм, Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Началник отдел в рамките на Ведомството Човешки Ресурси,  Степен: AD 8, Краен 
срок: 7 ноември 2011г., Стокхолм,  
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Координатор проекти, Степен: AD 5, Краен срок: 7 Nov 2011, Място: Стокхолм, 
Швеция 
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
Временен агент (M/Ж), Eксперт в хранителни продукти и болести на водна база, Степен: AD 5, Краен срок: 7 
ноември 2011г., Стокхолм, Повече информации: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
 
Работно място: Изследовател в рамките на Лабораториите HP, Китай, Пекин 
Лабораториите HP Китай, http://www.hpl.hp.com/china/ търсят да заемат изследователски пост, открит на 
всички нива (експерти и асистенти), в анализа на данните / информациите. Търсим изключително 
талантливи изследователи от Китай, Северна Америка, Европа да работят върху интересни въпроси. Ние 
осъществяваме проекти за основно и приложимо изследване, напредващи в модерната технология, като 
имаме особено влияние върху деловата среда. Изследователските области включват (но не се ограничават 
до): 
* Информации добив * Информации за възстановяване * Бази данни * Преработване на естествения език * 
Управляване на данните в широк мащаб * Високо постижно изчисление.  
Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършено висше образование - докторска или магистърска 
степен в областта на информатиката, солидни знания, важни публикувани творби в изследователска 
област, свързана с отбелязаните по-рано области. Търсим кандидати, които да имат солидни знания в 
изследователската дейност, изграждането на система, значителен интерес в изгалането на собствените 
изследователски иновации в реалния свят посредством услугите на най-голямата IT компания в света. 
Заинтересованите кандидати са помолени да изпратят автобиография в приложение във формат PDF на 
адреса shimin.chen@hp.com si hplchina@hp.com, включващо "HPLC Hiring" в отдела Тема.  
 
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 aвгуст 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 2011г.,  
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 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://www.hpl.hp.com/china/�
mailto:shimin.chen%40hp.com�
mailto:hplchina%40hp.com�
http://www.ecdc.europa.eu/�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx�


                                                             

 
 
 
 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме в твоето бъдеще! 

 
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния - България 2007г. – 2013г. e съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейския Фонд за 

Регионално Развитие. 

 
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, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Повече информации: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  
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 2011г., Място: 
Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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 
 
Календар подготвителни курсове в нанонауката и електронните науки 
 
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. 

Нотигам 
(ВЕЛИКОБРИТ
АНИЯ) 

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. Mютенц, (CH) 

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  
 
Работно място за докторант, Мобилни мрежи и безжични сензори, Изследователска лаборатория 
WiSeMAN, Университета в Мичигън - Дирборн 
Лабораторията WiSeMAN търси изключително докторант интегралист, самомотивиран да извършва 
изследване от последно поколение в областта на мрежите безжични сензори в рамките Отдела по 
Информатика, Информатични науки в Университета Мичигън - Дирборн. 
Изследователската лаборатория WiSeMAN e заинтересована от няколко изследователски теми в областта 
на мрежите безжични сензори, включително покриване, свързаност, географски карти, разпространение на 
данните, кибернетични физически системи, мобилни мрежи, мобилен Интернет. 
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Докторантът ще се ангажира да се присъедини към Изследователската Лаборатория Wiseman, да работи 
по проект, финансиран от FSN, съсредоточен върху проектирането, анализа, внедряване на трайните 
триизмерни мрежи безжични сензори. Критерии: 
- Maстерска степен в областта на информатиката, компютърно 
инженерство, математика. 
- Солидни знания в областта на създаването на мрежи и / или 
безжични сензори. 
- Изключителни комуникационни умения и владеене на английски език. 

- Особени умения в областта на 
програмирането. 
- Солидни знания в областта на 
математиката. 
- Големи оценки от тестовете GRE 
& TOEFL. 

Заинтересованите лица би трябвало да изпратят по и-мейл следните данни : 
- Писмо за намерение. 
- Подробна автобиография. 
- Списък на публикуаните творби (ако има). 

- Копие от Дисертацията (ако има). 
- Списък изминати курсове. 
- Получени оценки от тестовете GRE & TOEFL  

Повече информации… http://www-personal.engin.umd.umich.edu/~hammari/ 
 
Финансирана докторантура в областта на информатиката, Университета в Киото, Краен срок 
06.01.2012г. 
Японското правителство (Moнбукагакушо) предлага стипендия през 2012г. за приетите докторанти, 
желаещи да се ангажират в областта на изследването, в областта на информатиката, предимно на 
английски език, в Школата по Информатика, Университета в Киото. 
Повече информации… http://www.i.kyoto-u.ac.jp/admission/pdf/2012guide.pdf 
 
Семинар: Разбиране на решаващия процес в рамките на ЕС: Принципи, процедури и практики, 

Курсът обяснява начина, по който се приема законодателството на ЕС. Първо, той предлага рамка за 
разбирането на решаващия процес в рамките на ЕС, като накратко обяснява структурата на договора, 
различни видове компетентности, предоставени на Европейски Съюз. Различните етапи на политическия 
цикъл сa обсъдени подробно, като се използва съчетание от презентации, случаи, упражнения за 
симулиране с представяне на начина, по който ЕК разработва предложение; как се провеждат преговорите 
между държавите членки, между Съвета и Европейския Парламент, начина, по който оперират новите 
системи "упълномощителни документи" и "документи за внедряване". Участниците ще разберат принципите 
/ структурите на системата на ЕС, основните компетентности за функциониране на ЕС; различните етапи на 
законодателния цикъл; те ще имат перспектива върху начина, по който решенията са приложени на 
практика.  

1-2 
декември 2011г., Maastricht  

Повече информации… Програма| Онлайн Записване | Цялостен пакет информации
 

  

Свободни места в IMI  
Съвметното предприятие IMI търси кандидати за следните постове: Временен агент, Научен мениджър по 
проект, Временен агент (M / Ж), № IMI/2011/SCIENTIFIC, Степен: AD 7, Място: Брюксел, Белгия. 
Оповестяване на свободното място:  
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Vacancy%20Notices/IMI_Vacancy%20Notice_Scie
ntific%20Project%20Manager_23092011%20_2_FINAL.pdf   
Формуляр за участие: 
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Vacancy%20Notices/Application%20Form_IMI2011
SCIENTIFICFINAL.doc    
Краен срок : Петък, 28 октомври 2011г. преди 9:00 часа (Брюкселско време). 
Повече информации… http://www.imi.europa.eu/content/jobs 
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Доказателства и решаващ процес с политически цели, 
Този семинар е съсредоточен върху използването на данните, показателите, образците и измервателните 
инструменти с политически цели. В продължение на годините, обществените политики и програми 
напреднаха с образуването, оценката / прилагането на практика на политиката за опознаване на 
информацията.  

16-17 януари 2012г., Maaстрихт 

Разработването на политиките за опознаване на информацията предполага съчетание от компетентности: 
идентифициране на вида данни / необходими информации, идентифициране на адекватните източници 
данни, интерпретация на значението, валидност / качество на тези данни, разбиране на начина, по който 
тези данни биха могли да допринесат за подобряване на политическите опции, формулиране на 
политиките. За решаване по комплексните политически действия, програмите, при решаващите фактори 
политиката предпочита да прибягва предимно към показатели, съставни показатели и / или различни 
"образци".  
Семинарът предлага дебат, свързан с предимствата / липсата на предимства на различните подходи, 
основани на доказателства формуляри на политиките, за мониторинг, оценяване. Въпросите са въведени 
от експертите, университетски кадри, последвани са от дебати относно най-добрите практики, съображения 
за качество (например прозначност, приемане и други).  
Повече информации… Програма | Онлайн Записване | Цялостен 
 

пакет информации 

Европейската Академия за Такси, Икономика и Право – курсове за усъвършенстване 
ЕС финансиране за енергийна ефективност и регенериращи се енергии в обществени проекти
27-28 октомври 2011г., Берлин. 

,  
Повече информации  

Европейска практика на договорите за Проекти R & D, 17 -18 ноември 2011г., Белин, Повече информации  
Изчисление на разходите с проектите на ЕС: използване на плоските разсрочки и суми

 
, 21-22 ноември 

2011г., Берлин, Повече информации  
Работна група: Измервателни инструменти и техники за оценяване за фондовете ЕС, 21-22 ноември 2011г., 
Берлин, Повече информации Вътрешен одит за Публичната Администрация, 24-25 ноември 2011г., Берлин, 
Повече информации  
Изисквания за консолидиран финансов контрол на ЕС фондовете; взимане на доказателствата и одита в 
системата, 28-29 ноември 2011г., Берлин, Повече информации  
Как да напишеш официални документи на ЕС на английски език, 08 -09 декември 2011г., Берлин, Повече 
информации  
Как успешно можеш да разработиш, планираш и да управляваш проект с финансиране от ЕС, 26-27 януари 
2012г., Берлин Повече информации  
Оценяване и управление на рисковете в случай на бедствия, 27-28 февруари 2012г., Берлин Повече 
информации 
 
Подготвителни сесиии 

Дата Обучение 
Място 
за 
среща 

Език  

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 

Данни относно политиката за защита и съответствие в публичния сектор, 28-29 ноември 2011г., 
Maaстрихт 
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Този курс ще предлага обяснение за ключовите понятия, принципите на поверителност, след това ще 
представи най-новите еволюции, предизвикателства в областта на защитата / използването на данните с 
личен характер. Как би трябвало да бъдат защитени данните с личен характер в глобализиран свят, c 
ускорена подвижност, в светлината на технологиите за комуникация, модерна информатика? 
Кои данни са посетени, променени от публичните власти / частните компании? Колко добри са сегашните 
норми относно защитата на данните с личен характер? Кои са очакванията на лицата, компаниите и на 
обществото като цяло?  
Повече информации… Програма | Онлайн Записване | Цялостен пакет информации
 

  

Младите талантливи хора ще се срещнат отново във Финландия  
Ако си роден през периода 1993г. – 1996г., интересуваш се от математика, наука и технология, можеш да се 
запишеш за този лагер за младите хора. Лагерът за Младежта Millennium e безплатен за участниците! 
Oрганизаторите ще се погрижат за всички разходи, включително самолетните билети, престой, 
настанителни разходи. Процесът за кандидатстване за Лагера за Младежта Millennium 2012г. започна. 
Група 30 талантливи млади хора ще се срещнат отново във Финландия, през месец юни, в трети Лагер за 
Младежта Millennium. Можете да се запишете и онлайн, започвайки от 19 октомври, а участниците ще 
бъдат избрани с помощта на процес за подбор на два етапа, който ще приключи по средата на месец март 
2012г. Този международен лагер предлага на талантливите младежи, заинтересовани от математика, наука 
и технология шанс да прекарат една седмица заедно, работейки по проекти и също така, да се срещат с 
елитни учени, с победителя на Наградата Millennium Technology и персонала, работещ за финландските 
компании и организации. 
Лагерът за Младежта Millennium 2012 ще се проведе в района Хелзинки, започвайки от 9 юни 2012г. Темите 
по проекта са климатичните промени, регенериращи се природни ресурси, енергия, вода, TIC, 
дигитализация, приложима математика. 
Главните организатори на лагера са: Финландската Технологична Академия и Финландският Център за 
Наука и Образование LUMA.  
Процес на записване на два етапа: Пръв етап, млади хора от целия свят, родени през периода 1993г. и  
1996г. са избираеми за едно място в Лагера за Младежта Millennium 2012, използвайки формуляра за 
онлайн записване. Имената на 100-те избрани кандидати за втория етап на процеса за кандидатстване ще 
бъдат обнародвани на 1 февруари 2012г. и те ще имат на разположение период от четири седмици за 
разработване на планове за проекта. Някои кандидати ще бъдат разпитвани по време на телефонно 
обаждане във връзка с техните предложения. 30-те участници в лагера ще бъдат подбрани от 
координационна група, образувана от представители на финландските институции за висше образование и 
от партньорите на Лагера за Младежта Millennium. 
Имената на спечелилите кандидати ще бъдат оповестени на  15 март 2012г.  
Повече информации… уебсайт на Лагера за Младежта Millennium ; maija.aksela@helsinki.fi,   
riikka.oorni@technologyacademy.fi  
 
Изследователска стипендия/ постдокторантура, Център CLARITY за Сензорни технологии в 
Интернет, Университета в Дъблин, Краен срок 03.11  
Центърът Clarity за Сензорни Технологии в Интернет, http://www.clarity-centre.org/ в рамките на 
Университета в Дъблин, Ирландия, търси редица стипендианти в областта на изследването, изследователи 
постдокторанти, за пост с 4 годишна продължителност. Изследователските области включват картини / 
видео анализ / индексиране / търсене, експлоатация, наръчник дизайн интерфейс, развитие на алгоритми 
за компютърна визия, 3D видео преработване, включително възстановяване, други форми мултимодулно 
преработване на данните, използвайки данните от разновидност от източници, сензорни входящи. Опитът в 
изграждането на мащабни системи за мениджмънт, основани на съдържание представлява допълнително 
предимство. 
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Повече информации… http://www.dcu.ie/hr/vacancies/external/CLARITY-jobspecs-Oct2011.pdf 
 
Лятна Школа CASE относно Практични Опити в Софтуерното Инженерство, 9-13 юли 2012г., Болзано, 
Италия 
Лятната Школа посреща сегашните / възможните студенти за докторантура, желаещи да придобият 
солидни знания, съпроводени от конкретен опит по интересни теми в сферата на софтуерното 
инженерство. Солидните знания в компютърната наука са необходими за участниците. Лекторите са 
признати в международен план експерти (както от академичната, така и от промишлената среда). 
Форматът се състои в курсове, последвани от дебати / лабораторни сесии. Школата се стреми да предложи 
истинска международна среда, c лектори и участници от целия свят. За да предостави равни шансове на 
всички студенти, Лятната Школа понася разходите с таксата за вписване за приетите участници. В 
зависимост от всеки отделен случай, налични са също така ограничени субсидии за покриване разходите с 
пътуването. За обезпечаване на висококачествена подготовка и взаимодействие между всички участници / 
лектори, Лятната Школа може да даде правото на участие само на ограничен брой молители. 
Повече информации… http://www.case.unibz.it/index.php/Table/CASE-Summer-School-2012/ 
 
Лятна Школа EACPT относно образованието, свързано с медицината, Aмстердам, 23-25 Aвгуст 
2012г., Краен срок: 15.06.2012г. 
Тази 3 дневна Лятна Школа е oрганизирана понеже програмата в областта на медицината, фармацията и 
акушерството се променя бързо, въз основа на нови перспективи по отношение на образованието. 
Това би могло да се възприеме като заплаха по адрес на сегашното преподаване на фармакологията, 
клиничната фармакология, терапевтиката, но може да бъде, също така, възможност да се консолидира. 
Желаем да споделим нови знания, експертиза по отношение на методите за преподаване, начина, по който 
учат студентите, да създадем мрежа преподаватели PCPT под чадъра на EACPT и на своята 
образователна комисия. 
Повече информации… http://www.eacpt-amsterdam.nl/ ; http://www.eacpt-amsterdam.nl/?node=1 
 
Биология на компютърните системи на ранния изследовател Мари Кюри, Виго, Испания, Краен срок 
01.03.2012г.  
Два поста ранни изследователи Мари Кюри са налични в IIM-CSIC, Виго, Испания, в сферата на Биологията 
на компютърните системи. Постовете ESR в областта на Биологията на компютърните системи  са 
класирани като ESR9 и ESR10. 
Стипендията ESR9 ще се съсредоточава върху математичния модел селекция, оптимално 
експериментално проектиране в биологичните системи. Главната цел ще бъде главно използването на 
оптималните експериментални методи за проектиране за обмисляне на необходимите опити за динамично 
моделиране на хомеостаза E.coli. Кандидатите трябва да имат знания в математично моделиране, 
статистика, нелинеен анализ.  
Стипендията ESR10 ще се съсредоточава върху идентификацията на напредналите образци, оценка на 
параметрите в биологичните системи. Главната цел ще бъде разработването на нови образци методи за 
еталониране, да ги прилага за изчисляване на параметрите на динамичните образци на хомеостаза E.coli 
от експерименталните данни (инпут - аутпут). 
Кандидатите трябва да имат знания в математичното моделиране, статистики и по идеален начин, 
развитие на софтуер, научно изчисление от последно поколение. 
Кандидатите би трябвало да изпратят писмо за намерение относно дневния ред, в което да изтъкнат 
собственото изследване, автобиография, копия от получените дипломи, имена и и-мейл адреси на две 
поверителни препоръки. Повече информации… свържете сe с Хулио Р. Банга julio@iim.csic.es ; 
www.iim.csic.es   
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