
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"  

 

Курсантско – студентският колектив на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 

с подкрепата на Ръководството и на академичния състав на училището, 

Националното представителство на студентските съвети в Р България и 

финансовата подкрепа на Община Варна  

 

О Р Г А Н И З И Р А 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ 

НА ТЕМА „МОЯТА ПРОФЕСИЯ ПРЕЗ 2040 Г. – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ” 

 

на 23 - 24 АПРИЛ 2019 г.  

 

КРЪГЛИ МАСИ , КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА НАУЧНАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ :  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    

 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 

 ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 МЕДИЦИНА 

 ИЗКУСТВА 

 ВОЕННИ НАУКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 10.00ч. до 10.50 ч. 

- Работа по секции:  11.15 ч. до 17.30 ч.  

- Технически тур на участниците в научната конференция: 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: 11.45 ч. до 12.15 ч. 

- Закриване на Научната конференция и награждаване: 12.15 ч. до 12.30 ч. 

 

ЗА  ИНФОРМАЦИЯ : www.naval-acad.bg 

 

СЕКРЕТАР НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ : 

капитан-лейтенант Станислава Стефанова 

ТЕЛ.: 052/552 243; 0886/095-440 

e-mail:  student.conference@nvna.eu 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

I. ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

1. Изпращане на заявки за участие с анаотация на доклада до 22 март 2019 г. 

2. Изпращане на докладите до 05 април 2019 г. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

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

изискванията и показания ОБРАЗЕЦ,  да се изпращат на адрес  

student.conference@nvna.eu 

2. Не се разрешава депозирането на доклади, съдържащи класифицирана информация. 

3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или 

в съавторство, е два. 

4. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 10 минути. 

5. Окончателната програма ще бъде представена при регистрацията на участниците в 

Научната конференция. 

 

 

 

http://www.naval-acad.bg/
http://www.naval-acad.bg/Bg/nauch-forum/ns-kur-st-07/zajvka-07.rtf
mailto:student.conference@nvna.eu


 

 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ: 

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 ili Page Maker6,5, 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 ( ). 

 

 

 

 


