В академично партньорство с

ПОКАНА
“EРАЗЪМ+” МЕЖДУНАРОДНА
СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
“Възможности и предизвикателства пред
студентската мобилност”
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МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ
В академично партньорство: с
Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia
Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia
“1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania
Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Имат удоволствието да Ви поканят на Първата “EРАЗЪМ+” международна студентска
конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”, която ще се
проведе на 10 ти Октомври 2019 г. в Центъра за дистанционно обучение към МВБУ, София, ул. Винсент
ван Гог 7.
Основната цел на конференцията е да даде възможност на студенти от страната и чужбина да обсъдят
общи проблеми относно програма Еразъм +, да споделят собствения си опит, както и да обсъдят
бъдещите възможности на програмата. Студентите се приканват да представят своята гледна точка по
отношение на европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното
въздействие и значението на програма „Еразъм +“.

Основни тематични направления на конференцията са:
Секция I. Какво е да си Еразъм + студент?
Секция II. Въздействие и предизвикателства на студентската мобилност
Секция III. Бъдещето на програма Еразъм +

Студентите могат да участват на конференцията по един от следните начини:
 С доклад:
Докладите трябва да бъдат написани на английски или български език, следвайки модела в настоящия
файл. Очакваният обем на разработките е между 4 и 15 страници. Разработките ще бъдат презентирани
от авторите им в деня на конференцията на български или на английски език. Презентациите следва да
бъдат в Power point формат и в рамките на 10-15 минути (в зависимост от броя на участниците).
Участниците могат да представят своя доклад на място (в сградата на Центъра за дистанционно
обучение на МВБУ, която се намира в гр. София, ул. Винсент ван Гог 7) или да участват онлайн!
Пълният текст на доклада, по предоставения във файла шаблон, трябва да се изпрати на следната
електронна поща dgeorgieva@ibsedu.bg до 9 октомври 2019 г. Приетите доклади ще бъдат публикувани
след сляпо рецензиране в онлайн сборник с ISBN / ISSN, издаден от Международно висше бизнес
училище - Ботевград, България.

Научен съвет:
Председател:
Проф. д-р Руслан Пенчев, Ректор, Международно висше бизнес училище

Членове:
Проф. д-р. Теодора Георгиева, Зам. ректор, Международно висше бизнес училище
Проф. д-р ик. н. Соня Милева, Декан, Международно висше бизнес училище
Доц. д-р Стела Балтова, Директор, Център продължаващо обучение, Международно висше бизнес
училище
Гл. ас. д-р. Даниела Георгиева, Институционален Еразъм+ координатор, Международно висше бизнес
училище
Доц. д-р. Vita Juknevičienė, Šiauliai University, Литва
Доц. д-р. Maria Ureche, Факултет по право и социални науки, “1 December 1918” University, Alba Iulia,
Румъния
Проф. д-р. Slagjana Stojanovska, Integrated Business Faculty (IBF), Скопие, Северна Македония
Проф. д-р. Krste Shajnoski, Integrated Business Institute (IBI), Скопие, Северна Македония
 Без доклад:
Студентите, които искат да участват в конференцията, могат да се присъединят към дискусията на
място (в сградата на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ или да участват онлайн!

Всички участници имат възможността да вземат участие в групово занимание (workshop) на тема:
„Добре дошли Еразъм + студенти!“, който ще се проведе след представяне на докладите.

Събитието е отворено и за всеки, който иска да участва в конференцията и груповото занимание
(workshop)!
Няма такса за участие или публикуване на докладите!
Всички студенти, които искат да вземат участие в някоя от дейностите на събитието следва да
попълнят регистрационната форма, която е част от настоящия файл! Всички попълнени
регистрационни форми трябва да бъдат изпратени онлайн на адрес dgeorgieva@ibsedu.bg до
01.10.2019 г.
Всички студенти, които желаят да участват онлайн в конференцията, груповото занимание (workshop)
или и двете дейности, ще получат допълнителна информация относно виртуалната връзка, преди датата
на събитието, на електронната поща, която са посочили в регистрационната форма!
Моля, не се колебайте да препратите това съобщение на ваши колеги и приятели, които биха могли да
проявят интерес. За повече информация, можете да се свържете с нас на: dgeorgieva@ibsedu.bg
Очакваме ви!

Гл.ас. д-р Даниела Георгиева
Институционален Еразъм + координатор на МВБУ
e-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg
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ПЪРВА “EРАЗЪМ+” МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
“Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”

10 октомври 2019 (четвъртък)

09:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:15

Откриване на събитието

10:15-11:00

Сесии по секции
Секция I. Какво е да си Еразъм + студент?
Секция II. Въздействие и предизвикателства на студентската мобилност
Секция III. Бъдещето на програма Еразъм +

11:00 – 12:00

Групово занимание (workshop) „ Добре дошли Еразъм + студенти!“

12:00 – 12:10

Закриване на събитието и официално награждаване на участниците със

сертификат

София
ул. Винсент ван Гог 7.
Център за дистанционно обучение /ЦДО/
телефон: +359 (0)2 4001630 +359 (0)2 4001631
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ПЪРВА “EРАЗЪМ+” МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
“Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”
Лични данни
Име на участника
(име / фамилно име)
Университет
Официално название на
учебното заведение
(на български и английски език)

Данни за обратна връзка
(e-mail адрес и телефонен номер)

Конференция “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”
Ще участвате ли в конференцията?
Моля, подчертайте Вашия отговор!

ДА / НЕ

Ако сте отговорили с „да“, моля отбележете отговорите си на следните въпроси
Ще участвате ли с доклад в конференцията?
Моля, подчертайте Вашия отговор!

ДА / НЕ

Заглавие на доклада
Моля, отговорете в полето до въпроса
Имената на Вашия/Вашите съавтор/и (ако има такива)
Моля, отговорете в полето до въпроса
Анотация (резюме) на доклада (до 10 реда).
Моля, отговорете в полето до въпроса
Ще участвате ли в конференцията онлайн?
Моля, подчертайте Вашия отговор!

ДА / НЕ

Групово занимание (workshop) „ Добре дошли Еразъм + студенти!“
Ще участвате ли в груповото занимание (workshop)?
Моля, подчертайте Вашия отговор!

ДА / НЕ

Ако сте отговорили с „да“, моля отбележете отговорите си на следните въпроси
Ще участвате ли в груповото занимание (workshop)
онлайн?

ДА / НЕ

Моля, подчертайте Вашия отговор!

Всички студенти, които желаят да участват онлайн в конференцията, груповото занимание
(workshop) или и на двете дейности, ще получат допълнителна информация относно
виртуалната връзка преди датата на събитието, на електронната поща, посочена в
регистрационната форма!
За повече информация,
dgeorgieva@ibsedu.bg!

моля

не

се

Гл.ас. д-р Даниела Георгиева
Институционален Еразъм + координатор на МВБУ
e-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg

София
ул. Винсент ван Гог 7.
Център за дистанционно обучение /ЦДО/
телефон: +359 (0)2 4001630 +359 (0)2 4001631

колебайте

да

попитате

на

e-mail:
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Шаблон на доклад
“EРАЗЪМ+” МЕЖДУНАРОДНА
СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
“Възможности и предизвикателства пред
студентската мобилност”
Международно висше бизнес училище, София, България, 10 Октомври 2019

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Times New Roman, 12 pt., bold,
center, all caps)
TITLE OF THE MANUSCRIPT IN ENGLISH (Times New Roman, 12 pt., bold, center, all
caps)
Пълно фамилно име, Инициал на собственото име на първия автор; Пълно фамилно
име, Инициал на собственото име на втория автор; Пълно фамилно име, Инициал на
собственото име на третия автор (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
Факултет (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
Институция (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
First author surname, Initial of a name; Second author surname, Initial of a name; Third
author surname, Initial of a name (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
Department (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
Institution (Times New Roman, 12 pt., bold, center)
Резюме: (Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single)
Ключови думи: the key words in English (Times New Roman, 12 pt., justified)
JEL: JEL кодове (Times New Roman, 12 pt., justified)

Abstract: abstract of the publication in English (Times New Roman, 12 pt., justified, line
spacing: single)
Key words: the key words in English (Times New Roman, 12 pt., justified)
JEL: JEL codes (Times New Roman, 12 pt., justified)

1. УВОД
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

1.1. Точка
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

1.1.1. Подточка
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

Таблица 1. Примерна таблица

години

Ръководители

Специалисти

Горско стопанство

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

621 лв.
655 лв.
684 лв.
700 лв.
750 лв.
780 лв.
900 лв.
900 лв.

444 лв.
466 лв.
487 лв.
500 лв.
525 лв.
546 лв.
620 лв.
620 лв.

Персона, зает с Квалифицирани Квалифицира
Професии,
услуга за
работници в
ни работници Машинни
Техници и приложни Помощен
неизискващи
администрати населението, селското, горското, и сродни на оператори и
специалисти
специална
вен персонал търговията и ловното и рибното
тях
монтажници
приложни
квалификация
охраната
стопанство
занаятчии
специалисти

392 лв.
412 лв.
431 лв.
450 лв.
472 лв.
491 лв.
530 лв.
530 лв.

380 лв.
400 лв.
418 лв.
430 лв.
451 лв.
469 лв.
480 лв.
480 лв.

Източник:…………….

2. ЗАГЛАВИЕ
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

Фигура 1. Примерна фигура
Източник:…………….

2.1. Точка
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

2.1.1. Подточка
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

320 лв.
336 лв.
351 лв.
390 лв.
400 лв.
416 лв.
450 лв.
460 лв.

352 лв.
370 лв.
387 лв.
400 лв.
400 лв.
416 лв.
420 лв.
460 лв.

392 лв.
411 лв.
429 лв.
440 лв.
450 лв.
468 лв.
520 лв.
520 лв.

397 лв.
457 лв.
478 лв.
490 лв.
490 лв.
510 лв.
500 лв.
500 лв.

270 лв.
283 лв
296 лв
320 лв
340 лв.
360 лв
420 лв
460 лв

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Times New Roman, 12 pt., justified, line spacing: single

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (в азбучен ред)
1. Froidevaux, J.; Gril, J.; Navi, P. (2013): Strengt Prediction of Mild Thermo-hydro treatments and
extrapolation for natural aging. In: Proceedings of the 3rd COST Action Annual Conference
“Evaluation, processing and predicting of THM treated wood behaviour by experimental and
numerical methods”. Romania. April, 2013. 33-34.
2. Gary, D. (2012): Nanocellulose: From Nature to High Performance Tailored Material.
Holzforschung 67 (3): pp. 353-353.
3. Miklečić, J.; Španić, N.; Jirouš-Rajković, V. (2012): Wood Color Changes by Ammonia Fuming.
Bioresources 7 (3): pp. 3767-3778.
4. Mirski, R.; Majka, J.; Dziurka, D. (2012): The Effect of Residual Swelling after Drying on Internal
Bond in OSB. Drvna Industrija 63 (4): pp. 241-247.
5. Saka, S. (2001): Chemical Composition and Distribution. In: Wood and Cellulosic Chemitry. Marcel
Dekker, Inc., new York, 51-81
6. ***: European Commission (2013): Application of EU law.
URL: http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_en.htm
7. ***: Iso standard 20473 (2007): Optics and photonics – Spectral bands.
Адрес за кореспонденция на авторите:
Фамилно име на първия автор, Собствено име на първия автор, катедра, факултет, университет,
град, държава;
Фамилно име на втория автор, Собствено име на втория автор, катедра, факултет, университет,
град, държава
Фамилно име на третия автор, Собствено име на третия автор, катедра, факултет, университет,
град, държава
Електронна поща на кореспондиращия автор: address@address.com

