ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
12.00-14.00 ч. – Регистрация
на участниците (фоайе на
ПФ)
14.00-18.00 – Откриване на
конференцията и Пленарна
сесия – Актова зала на
Педагогическия факултет
19.00 – Вечеря
1 ОКТОМВРИ 2016 Г.
9.00 ч. – откриване на
изложба в Артгалерията на
факултета
9.30 – 10.00 ч. Коктейл
10.00 ч. – 12.00 ч. –
Заседания по секции
13.30 ч. – 16.30 ч. –
Заседания по секции

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

• Председатели:

проф. д.и.н. Георги Колев – ректор на Шуменския
университет
проф. д.ик.н. Маргарита Бонева – декан на
Педагогически факултет

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

• Съпредседатели:
проф. Димитър Чолаков
проф. д-р Росен Алексиев
проф. д-р Стефан Базелков
• Научен секретар:
доц. д-р Чавдар Сотиров
Членове:
проф. д-р Милета Проданович-заместник
ректор Университет по изкуствата в
Белград, Сърбия
проф. д-р Тереза Зебровска-ръководител
катедра Образователни и артистични
Проекти, Педагогически университет,
Краков, Полша
проф. д-р Еда Балкас Ердоган-зам.- декан
на Факултета по изкуство и дизайн, Ялова
университет, Турция
проф. д-р Еркан Йълмаз-зам.-декан на
Факултета за Изящни изкуства, Тракийски
университет, Одрин, Турция
проф. д.п.н. Надежда Йорданова
проф. д-р Благомир Папазов
проф. д.ик.н. Красимир Марков
проф. д-р Живка Военкинова
проф. Валери Чакалов
проф. д-р Дарина Василева
доц. д-р Светлозар Вацов
доц.д-р Живко Жеков
• Технически секретар:
Илияна Георгиева – knp@shu-bg.net

ПОКАНА
ЗА
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАЦИИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО”,

ПОСВЕТЕНА НА 45-ГОДИШНИНАТА НА
ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

30 септември -2 октомври 2016 г.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Научна конференция с международно
участие „Иновации в образованието”
30 септември – 2 октомври 2016 г.

Име, презиме, фамилия…………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
.......................................................................
.......................................................................
Научна степен и звание: ………………………………………..
.......................................................................
Месторабота: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
......................................................................
тел., факс:…………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………
Тематично направление:………………………………
……………………………………………………………………………………
......................................................................

Място на провеждане: Педагогически факултет

Педагогика и управление на образованието
2. Социална педагогика
3. Предучилищна и начална училищна
педагогика
4. Технологично
обучение
и
професионално образование
5. Иновационни
технологии
в
образованието
6. Социални дейности
7. Социално прогнозиране
8. Специална педагогика и специална
психология
9. Изобразително изкуство
10. Музика
11. Физическо възпитание, спорт и
рекреация

1.

Работни езици: български, руски и
английски

(напишете и номера на тематичното направление)

Заглавие на доклада:……………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. д-р Чавдар Сотиров

……………………………………………………………………………………
.......................................................................
.......................................................................
..

Време на провеждане:
30 септември–2 октомври 2016 г.
Краен срок за получаване на заявки:
до 18 април 2016 г.
Краен срок за получаване на докладите:
до 26 май 2016 г.
Заявките и докладите се подават на адрес:

conference_pf@shu.bg
Получените в срок и отговарящи на изискванията
доклади ще бъдат рецензирани и отпечатани в Годишник
на ПФ (ISSN), който всеки участник ще получи.
Такси за участие с един доклад:
• 80 лв. за български участници;
• 50 € за чуждестранни участници;
• 30 лв. за докторанти и студенти.
В таксата са включени разходи по организацията на
конференцията, вечеря и отпечатването на докладите.
Краен срок за внасяне на таксите: 30 май 2016 г.
При невнесена такса докладите няма да се отпечатват.
Сметка за превеждане на таксите:
банкова сметка
в лева –IBAN: BG57RZBB91553120050509
BIC: RZBBBGSFРайфайзенбанк– клон Шумен
в евро– IBAN: BG44RZBB91553420050500
BIC: RZBBBGSF Райфайзенбанк
Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen; address:
115 Universitetska Str.; city: Shumen;
country: Bulgaria

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

conference_pf@shu.bg

Основание: име на участника, ВУ, за участие в
конференция на ПФ при ШУ.
Фактури ще се издават и в деня на регистрацията.
Разходите по пребиваването на участниците (пътни,
дневни, нощувки) се поемат от организацията, която
командирова участниците в конференцията.

