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ПОКАНА 

 

Уважаеми г-н/г-жо Ректор 

Уважаеми г-н/г-жо Председател на Студентски съвет, 

Студентски съвет към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с подкрепата на Ръководството и 

академичния състав на Военноморско училище, на Националното представителство на 

студентските съвети в Република България и с финансовата подкрепа на Община Варна 

има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Конференция с тема: „Моята 

професия през 2040 г. – перспективи за развитие на висшето образование в 

Република България“, под патронажа на Министъра на отбраната и вицепремиер по 

обществения ред и сигурността на Република България – г-н Красимир Каракачанов. 

Научният форум ще се проведе на 23 и 24 април 2019 година във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“. За участие са поканени студенти и курсанти от висшите учебни заведения в 

страната, като се предвиждат научни направления по областите от висшето 

образование. На научния форум ще бъдат дискутирани въпроси за бъдещето на 

професиите и пътищата за развитие, усъвършенстване и модернизиране на висшето 

образование. Студентите и курсантите ще имат възможност да споделят вижданията си 

за предизвикателствата, които стоят пред тяхната професия и пред образователните 

институции в следващите 20 години, както и да очертаят насоки за развитие и 

усъвършенстване на техните способности в динамично променящата се среда. 

В рамките на форума ще се проведе и Студентско ЕКСПО, на което студентите и 

курсантите ще имат възможност да покажат свои лични разработки, проекти и макети 

пред останалата част от обучаемите и научните комисии. При невъзможност за 

присъствие на конференцията, Студентски съвет към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ ще 

осигури възможност  за дистанционно (online) представяне на докладите.  
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СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

 Изпращане на заявки за участие с анотация на доклада до  14 април 2019 г. 

 Изпращане на докладите до 19 април 2019 г. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

23.04.2019 г. 

 Регистрация на участниците в научната конференция: 09:00 ч. до 09:45 ч. 

 Откриване на научната конференция: 09:45ч. до 10:00 ч. 

 Пленарна сесия: 10:00 ч. до 10:50 ч. 

 Работа по секции: 10:50 ч. до 17:30 ч. 

 Студентско ЕКСПО 2019: 17:30ч. до 18:30 ч. 

 Курсантско-студентски бал: 19:00 ч. 

24.04.2019 г. 

 Заседания на кръгли маси: 09:00 ч. до 11:00 ч. 

 Представяне на отличилите се доклади: 11:00 ч. до 12:15 ч. 

 Закриване на Научната конференция и награждаване: 12:15 ч. до 12:30 ч. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ НА СЕКЦИИ И КРЪГЛИ МАСИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ и ПРАВНИ НАУКИ 

 ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 

 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 МЕДИЦИНА 

 ВОЕННО ДЕЛО 
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РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА 

I.Условия за участие: 

1.  В  Научната конференция могат да участва студентите от всички акредитирани 

университети на територията на Република България, независимо от формата на 

обучение. 

2. ЗАЯВКИТЕ за участие с анотация на доклада и докладите оформени според 

изискванията и показания ОБРАЗЕЦ, да се изпращат на адрес  www. 

studentcouncil.naval-acad.bg/2017/11/02/nauchna-konferencia-moqta-profesia-prez-

2040-godina/ 

3. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ – до 15 

минути. 

4. Окончателната програма ще бъде представена при регистрацията на 

участниците в Научната конференция. 

 При възникнал проблем с регистрацията в сайта на Студентски съвет към 

ВВМУ, моля свържете се с: 

Николай Петров – +359 88 834 1060 

Емил Велков – +359 88 400 6729 

II.Оформление: 

Докладите следва да бъдат оформени съобразно следните правила: 

1. Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително 

илюстративния материал. 

2. Текстът да е напечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия – 

формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Font: Times New Roman 14, 

без да се чертае рамка. Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери: 

ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно – 25 мм, а наборът на текста – 

justify. Текстов редактор Word или Page Maker 6,5, вкл. по-ниска версия. 

3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на 

показания образец. 

4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни 

скоби [ ], а номерата на формулите – с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ). 

 

 

  

http://www.naval-acad.bg/wp-content/uploads/2019/02/zaiavka-student-conference-2019.doc
http://www.naval-acad.bg/wp-content/uploads/2019/02/obrazec-student-conference-2019.doc
http://studentcouncil.naval-acad.bg/2017/11/02/nauchna-konferencia-moqta-profesia-prez-2040-godina/
http://studentcouncil.naval-acad.bg/2017/11/02/nauchna-konferencia-moqta-profesia-prez-2040-godina/
http://studentcouncil.naval-acad.bg/2017/11/02/nauchna-konferencia-moqta-profesia-prez-2040-godina/
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III.Авторство 

С изпращането на доклада, всеки участник декларира, че: 

1. Съответната разработка е подготвена лично от него и по повод на участието в 

Конференцията; 

2. Докладът не е създаден с помощта на трети лица, които не са изрично посочени 

в нея, с изключения на научния консултант на темата; 

3. Всички идеи и откъси, заимствани от други произведения, както и източниците, 

посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в 

съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП; 

 Допускане до участие и оценка на докладите. 

1. Научният колектив разглежда предварително представените доклади и ги 

допуска до участие в студентската сесия, според настоящия регламент. 

2. Научният колектив анализира достойнствата на презентираните доклади на база 

критериите и показателите за оценка и предлага номинации в различните 

категории, които се избират с мнозинство от членовете на журито. 

УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКО ЕКСПО 2019 

 Всеки участник в конференцията, при наличие на плакат, макет или друга 

разработка, има право, след предварителна заявка, да вземе участие в 

Студентското ЕКСПО 2019; 

 Участието в Студентското ЕКСПО 2019 не е обвързано с участие в Научната 

конференция; 

 Всеки желаещ да вземе участие в ЕКСПО 2019 трябва да заяви своето желание в 

регистрационната форма на конференцията, както и да попълни и изпрати своя 

плакат за участие в постерната сесия на експото;  

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: 

 

Адрес: 
Висше военноморско училище 

„Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна 

България, гр.Варна 9026, ул. „Васил 

Друмев“ № 73 

Служебен тел.: +359 52 552 256 

Интернет сайт: 

www.studentcouncil.naval-acad.bg 

 

 

Председател отдел „Научна дейност“: 
ас. Евгени Андреев – +359 89 396 6653 

Секретариат: 
гл. секретар – Емил Велков  

+359 88 400 6729 

пом. секретар – Яница Минчева  

+359 89 654 4451

 

http://studentcouncil.naval-acad.bg/wp-content/uploads/2017/11/Образец-постер.pptx
http://studentcouncil.naval-acad.bg/

