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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ COST
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие
на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на
научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на
академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията два пъти годишно (през месец март и
през месец октомври).
Повече информация: https://www.fni.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни
форуми на принципа на споделено финансиране, с цел установяване и
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от
чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на
материалите в реферирани издания.
Допустими кандитати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
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Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
В рамките на една сесия за финансиране на проекти могат да бъдат подкрепени
до две предложения от една научна организация.
Повече информация: https://www.fni.b1g/

ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: постоянен
Фондация „Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за
разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания
на одобрените кандидатури, без хонорари за авторите. Предложените идеи
трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена
значимост, вярност към фактите.
Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 Г. – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСИТЕТСКА
АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯTA
Краен срок: 18 октомври 2018 г.
Конкурсът се обявява на основата на Споразумение между Университетска
агенция на Франкофонията и Правителството на Република България относно
седалище за Антена на Бюрото на Университетска агенция на Франкофонията за
Централна и Източна Европа и Меморандум за разбирателство между Фонд
„Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката на
Република България и Университетска агенция на Франкофонията за
финансиране на съвместни изследователски проекти.
Водеща институция по програмата от страна на Университетска агенция на
Франкофонията е Бюрото за Централна и Източна Европа на УАФ, а от българска
страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд „Научни
изследвания” (ФНИ).
Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:
‐
‐
‐
‐
‐

Математика и информатика
Устойчива енергетика, околна среда и екосистеми
Здравеопазване и биотехнологии
Физика и материалознание
Хуманитарни и обществени науки
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Предложенията за проекти, разработващи теми в следните три насоки, ще се
ползват с предимство при оценяване на научната стойност на проектите:
‐
‐
‐

Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и
хранително‐вкусовата промишленост
Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето
Материално и нематериално културно наследство (вкл. културно
наследство в дигиталната ера, като 3D‐моделиране, географски
информационни системи, онлайн архивиране и др.)

Повече информация: https://www.fni.bg/?q=node/798

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ НА БАН
Краен срок: 31 октомври 2018 г.
Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел
на УчИ‐БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат
склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на
науката, изкуството и техните приложения.
Условията на конкурса са:
‐ В конкурса могат да участват само ученици.
‐ Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.
‐ Един автор/авторски колектив не може да участва с повече от две
предложения за лого.
‐ Предложенията трябва да включват черно‐бял и цветен вариант, всеки в
два файлови формата, EPS и PDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон).
Предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на
автора/авторите.
Повече информация: http://www.bas.bg/ученически‐институт‐на‐бан/

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО,
МОРЕТО…“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ
КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА – ВАРНА 2018
Краен срок: 1 ноември 2018 г.
Конкурсът се провежда в следните раздели:
Литературно творчество
За ученици от цялата страна от 1. до 12. клас от училищата, извънучилищните
звена, школи, клубове и др., както и за българските деца, живеещи в чужбина.
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Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в
проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12
пункта). Класирането се извършва в три възрастови групи в двата подраздела:
поезия и проза.
Визуални компютърни изкуства
‐ Компютърна рисунка: за ученици от цялата страна от 1. до 7. клас от
училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др.,
както и за българските деца, живеещи в чужбина. Рисунките се изработват
в програма по избор. Формат на рисунката – JPG, до 2 броя на участник.
Класирането се извършва в две възрастови групи.
‐ Компютърна презентация: за ученици от цялата страна от 8. до 12. клас от
училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др.,
както и за българските деца, живеещи в чужбина. Презентациите се
изработват в програма по избор. Минимален брой слайдове – 10. Текстът
в презентацията да е авторски. Класирането се извършва в две възрастови
групи.
Повече информация: http://www.odk‐varna.com/

КОНКУРС ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 2018 Г.
Краен срок: 15 ноември 2018 г.
Конкурсът се организира от Антената за България на Университетска агенция на
Франкофонията и Посолството на Република Франция в България.
Той има за цел да отличи дипломни работи на студенти от бакалавърски и
магистърски програми на български висши училища, написани и защитени на
френски език през академичната 2017 – 2018 година.
Награди ще бъдат раздадени в две направления:
‐ Хуманитарни и социални науки
‐ Технологии и точни науки
Конкурсът е насочен към български студенти, редовно записани в университет
или висше училище. Той е отворен и към чуждестранни студенти, при условие че
те са били записани в продължение на минимум четири семестъра преди датата
на защита в българско висше училище. За да участват, студентите трябва да
представят уверение за записване и удостоверение от ръководителя на
дипломната си работа.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/
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КОНКУРС „НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ”
Краен срок: 18 ноември 2018 г.
Конкурсът се организира от сп. „Нова социална поезия” като платформа за
среща на съвременни автори, пишещи или преведени на български език.
В конкурса могат да участват български и чуждестранни автори, преведени на
български. Няма тематични, възрастови и национални ограничения.
Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения, непубликувани в електронни
или печатни списания и медии.
Повече информация:
https://kulturni‐novini.info/news.php?page=news_show&nid=28150&sid=7

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ НА ТЕМА „ИЗБИРАМ ЕВРОПА“
Краен срок: 23 ноември 2018 г.
Катедра „История и теория на журналистиката“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент
Охридски“ и Бюрото на Европейския парламент в България обявяват конкурс за
студентско есе на тема „Избирам Европа“.
В конкурса могат да участват студенти от всички курсове и специалности на
ФЖМК.
Наградата за тримата най‐добре представили се студенти е посещение на сесия
на Европейския парламент в Страсбург.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 Г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ
Краен срок: 26 ноември 2018 г.
Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с
международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на
преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни
институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна
програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните
двустранни договорености и националните законодателства на всяка от
държавите.
Научните области, в които ще бъдат финансирани проектите, са:
‐ Информационни и комуникационни технологии
www.nacid.bg
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Материали и материалознание
Физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика,
астрономия и изследване на космическото пространство и технологии
Химически науки
Възобновяема енергия
Наука за земята, геофизика, изследвания на климата, океанология и
опазване на околната среда, включително управление на отпадъците
Биотехнологии, селско стопанство и хранителни технологии
Здравеопазване, биомедицински уреди, биоетика, фармация и
традиционна медицина
Обществени науки

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са:
‐ акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са
акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна
степен „доктор”
‐ научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от
НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор”.
Повече информация: https://www.fni.bg/?q=node/815

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
VOLVO ENVIRONMENT PRIZE 2019 ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: текущ
Изследванията трябва да са в области, свързани с околната среда, но акцентът е
върху въздействието от тези изследвания извън обсега на конкретната
дисциплина.
Всяка кандидатура е валидна за срок от три години. Не се допускат
самостоятелни кандидатури.
Повече информация: http://www.environment‐prize.com
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НАГРАДА „ХОРИЗОНТ” НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Краен срок: текущ
Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за
мобилност на възрастните хора (65+).
Очаква се представените решения да съчетаят технологични, социални и
поведенчески характеристики.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „БЛОКЧЕЙН ЗА СОЦИАЛНО БЛАГО”
Краен срок: текущ
Целта на съревнованието е да се съберат най‐добрите идеи за разрешаване на
обществени проблеми чрез блокчейн технологията. Идеите трябва да имат чисто
социален принос, да са децентрализирани, да позволяват прозрачност и да
разполагат с мащаб.
Могат да участват физически и юридически лица. Общия награден фонд е 5 млн.
евро.
Повече информация:
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains

НАГРАДАТА НА UNESCO ЗА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Краен срок: 31 октомври 2018 г.
Стартира поканата за номинации на тазгодишното издание на наградата UNESCO
King Hamad Bin Isa Al‐Khalifa за използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в образованието. Наградата ще отличи
проекти и програми, които използват иновативни технологии за осигуряване на
образование на уязвими групи.
Физически лица, институции и неправителствени организации са поканени да се
обърнат към националните комисии на ЮНЕСКО в своите държави или НПО в
официални партньорства с ЮНЕСКО и да попълнят онлайн формуляра за
кандидатстване. Правителствата на държавите членки на ЮНЕСКО и НПО,
поддържащи официални партньорства с ЮНЕСКО, се насърчават да изберат най‐
добрите проекти и да представят до три номинации.
Повече информация: https://en.unesco.org/
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КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХРАНИТЕ 2018
Краен срок: 9 ноември 2018 г.
По повод Световния ден на храните Организацията за храни и земеделие на
ООН организира конкурс за плакат, в който могат да се включат деца и младежи
на възраст от 5 до 18 години. Конкурсът е отворен за участници от цял свят,
разделени в 4 възрастови групи: 5 – 8 години, 9 – 12 години, 13 – 15 години и
16 – 19 години.
Темата на конкурса е „Без глад”. Идеите на участниците могат да се представят с
техника по избор: моливи, пастели, въглен, акрилни и акварелни бои, смесени
техники или компютърни рисунки. Конкурсният плакат, по един на участник, се
изпраща като JPEG файл.
До финалната селекция ще достигнат по 15 плаката във всяка възрастова група.
Жури ще избере по 3 плаката в категория, техните автори ще получат почетни
дипломи и предметни награди.
Повече информация: http://www.fao.org/

МЕЖДУНАРОДEН КОНКУРС SQUEEZE IT, ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ
Краен срок: 12 ноември 2018 г.
Конкурсът е посветен на Франко Йесурун – театрален актьор и галерист,
създател на 3 културни организации в Триест.
Могат да участват автори до 30‐годишна възраст – студенти и млади
професионалисти, родени в страни от ЕС и страни членки на
Централноевропейската инициатива. Те трябва да представят нискобюджетен
проект, обединяващ жанровете театър, визуални изкуства и нови медии, с
продължителност не повече от 16 минути. Представянето е чрез видеоклип.
Повече информация: http://www.triestecontemporanea.it

МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
Краен срок: 12 ноември 2018 г.
Наградата на Франкофонията за млади учени има за цел да отличи четирима
изследователи, осъществили значим пробив и придобили научно признание в
рамките на франкофонското научно пространство.
Наградите се присъждат в областите:
‐ Наука и технологии
‐ Социални и хуманитарни науки
www.nacid.bg
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Изисквания към кандидатите:
‐ да притежават докторска степен (прилага се копие от дипломата или
протокола от защитата);
‐ да са на не повече от 40 години в момента на приключване на конкурса
(12 ноември 2018 г.);
‐ да представят обемна и иновативна изследователска дейност;
‐ да са част от висши учебни заведения, членуващи в Университетската
агенция на Франкофонията (УАФ).
Повече информация: https://www.auf.org/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
БОРБА С НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА, И НАСИЛИЕТО СРЕЩУ
ДЕЦА
Краен срок: 13 ноември 2018 г.
Приоритетни оси:
1. Предотвратяване на насилието, основано на пола. Този приоритет се
фокусира върху първичната превенция, по‐специално върху променящите се
социални норми и поведение, и цели да се сложи край на толерантността към
всякакви форми на насилие, основано на пола.
2. Защита и подкрепа на жертви и свидетели на домашно насилие.
3. Координация и/или адаптиране на службите за подкрепа на жертвите на
сексуално насилие и насилие, основано на пола, с цел включване на бежанци и
мигранти (деца, жени, ЛГБТ лица, мъже и момчета).
4. Предотвратяване и неутрализиране на кибернасилието, в чиято основа е
сексуалното насилие и насилието, основано на пола (насочено към деца, жени,
ЛГБТ лица, мъже и момчета).
5. Насърчаване внедряването на политики за закрила на децата в различни
ситуации и сектори.
Дейностите по всички приоритетни оси могат да включват:
‐ взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество;
‐ проектиране и изпълнение на протоколи, разработване на работни
методи, които могат да бъдат прилагани в други региони или държави;
‐ изграждане на капацитет и обучение на професионалисти;
‐ дейности за повишаване на осведомеността и образоваността.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Проектопредложението следва да включва поне две организации (кандидат и
партньор).
Повече информация: https://ec.europa.eu
www.nacid.bg
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
3‐МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY
Краен срок: текущ
International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) е фондация,
създадена за насърчаване на международното наказателно право и се основава
със седалище на мястото на Нюрнбергския трибунал, родното място на
модерното международно наказателно право. Неин приоритет е работата с
държави и общества, които са изправени пред предизвикателства в
международното наказателно право. Учредители на фондацията са
Министерството на външните работи на ФРГ, Свободната държава Бавария и
град Нюрнберг.
Nuremberg Academy приема канидатури на текуща основа за 3‐месечни стажове
в областите организиране на събития, преса и научни изследвания.
Повече информация: https://www.nurembergacademy.org/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА
„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ” И ЗА МОБИЛНОСТ В
РАМКИТЕ НА ПОСТДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ
Краен срок: текущ
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой
на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел
стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3
месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на
вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Стипендиите за мобилност на постдокторанти във всички научни области
позволяват на изследователите престой в университет, в научно‐
изследователски център или лаборатория във Франция. Кандидатури, в рамките
на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Повече информация: http://institutfrancais.bg/
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ГРАНТОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА
ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, ОБХВАЩАЩИ ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО,
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО ИЛИ ОСНОВНИТЕ ПРАВА
Краен срок: 25 октомври 2018 г.
Целта е да се допринесе за ефективното и съгласувано прилагане на правото на
ЕС в областта на гражданското право, наказателното право и основните права,
съдебната етика и върховенството на закона, като се подпомогне
отстраняването на нуждите от обучение на правосъдието в тези области. Целева
група са съдебните служители и изпълнители, както и служителите в затворите и
пробационните служители.
Тази покана подкрепя обучението на съдии, прокурори, съдебни служители,
адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, медиатори, както и съдебни
преводачи, затворнически и пробационен персонал.
Заявленията трябва да са транснационални и да включват организации от най‐
малко две участващи държави.
Повече информация: https://ec.europa.eu

ПРОГРАМА „ЙОЖЕН ЙОНЕСКО” – СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ И
ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТАЖОВЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК В РУМЪНСКИ
УНИВЕРСИТЕТИ
Краен срок: 4 ноември 2018 г.
Антената за България на Университетската агенция на Франкофонията съобщава,
че кампанията за набор на кандидатури за стипендиите на румънското
правителство „Йожен Йонеско” е открита.
Кампанията е насочена към докторанти и изследователи от университети
членове на AUF, работещи в различни дисциплини, и желаещи да проведат 3‐
месечен стаж в един от университетите, участващи в програмата.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/
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СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Краен срок: 12 – 15 ноември 2018 г.
Международна Фондация „Св. св. Кирил и Методий“, по поръчение на
Посолството на Швейцария в България, обявява конкурс за стипендии за
български граждани, завършили висше образование, за двата семестъра на
академичната учебна 2019/2020 година, отпускани от швейцарското федерално
правителство. Възможностите за кандидатите от България са в три категории:
‐ Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в
Швейцария
‐ Следдипломна специализация /докторантура/ – за кандидати с придобита
магистърска степен
‐ Научно изследване – за кандидати с придобита магистърска степен.
Повече информация: http://www.cmfnd.org/?page_id=278

ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА КРЪСТЪО ПЕТКОВ – ПРЕЗИДЕНТ
НА КНСБ ОТ 1990 ДО 1997 Г.
Краен срок: 17 декември 2018 г.
Стипендията е еднократна, в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник
в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на
труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната,
както и от институтите на Българската академия на науките.
До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски
програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години, които
специализират в областта на:
‐ Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките
ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазара на труда,
управление на трудовите миграции, организация на труда в
предприятията и др.
‐ Социална икономика, в т.ч. и икономика на кооперациите, икономика на
социалните дейности, социална отговорност на предприятията/
корпоративна социална отговорност
‐ Социални науки: икономическа социология и социология на труда;
политология; социална политика и политика в областта на труда; социални
дейности; социална психология и психология на труда; организационно
поведение; демография
‐ Индустриални отношения
www.nacid.bg
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‐
‐

Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право
Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване,
социалната политика и социалните дейности.

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно
жури. Темата на конкурса за 2018 година е:
„Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и
европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и
условия на труд, трудови права и индустриални отношения”.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
СТУДЕНТСКА СЕСИЯ ЗА НАУЧНО И ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО (10
НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян, България
Краен срок за заявяване на участие: 21 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Проблемните области на студентската сесия обхващат изследователски и
приложни аспекти на образованието, информационните технологии,
езикознанието и литературата и социално‐икономическата област.
Приемат се доклади в тематичните направления:
‐ педагогически науки;
‐ природни науки, математика и информатика;
‐ хуманитарни науки;
‐ социални, стопански и правни науки.
Предвидено е публикуване на докладите след представянето на сесията и
рецензирането им от двама хабилитирани преподаватели в съответната област.
Повече информация: https://uni‐plovdiv.bg/
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ХХІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”
(24 – 25 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Варна, България
Краен срок за заявяване на участие: 31 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от сдружение „България – дух и култура” със
съдействието на община Варна. Подтемата на ежегодния форум е „Паметни
събития и личности”.
Организаторите приемат доклади, свързани с духовния път на българите през
вековете, с важни събития и личности от българската история, с проучвания на
документалното богатство на архивите, етнологията и археологията.
Повече информация: http://www.istor‐konf‐varna.com/

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА SMART
INNOVATION, ERGONOMICS AND APPLIED HUMAN FACTORS
(22 – 24 ЯНУАРИ 2019 Г.)
Място: Политехнически университет – Мадрид, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 31 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: 500 евро (за редовни участници)
300 евро (за студенти и докторанти)
350 евро (за виртуално участие)
Организаторите отправят покана към учени, изследователи и преподаватели за
споделяне на иновативни идеи, представяне на оригинални проучвания и
възможностите за тяхното практическо приложение. Отделен тематичен кръг на
конференцията е посветен на технологиите и образованието, включително е‐
обучение, социалните медии като инструменти за обучение, трасформативни
педагогики, мобилно обучение и др.
Повече информация: http://www.seahf.eu/
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
„МЛАДЕЖ И ИНОВАЦИИ” (7 – 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: гр. Серпухов, Московска област, Руска федерация
Краен срок за заявяване на участие: 1 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
По време на конференцията участниците представят резултати от свои научни
изследвания, общуват по интересуващи ги теми, посещават лекции на водещи
педагози. Основните задачи на организаторите са свързани с преподаване на
методика за извършване на научни изследвания, общуване, изграждане и
развиване на умения за аргументиране на собствената гледна точка, приемане
на критика и развиване на таланта на бъдещите учени.
Повече информация: http://mon.bg/

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
READING PRACTICIES IN THE DIGITAL AGE (26 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията има за цел да разгледа четенето в различни платформи, от кни‐
гата до екрана, чрез проучване на ролята на средата и мултимодалността, мар‐
кирани от взаимодействието между текст, образ и звук. Предвидените за раз‐
глеждане теми са свързани с мястото на четенето в епохата на интернет, бъде‐
щето на книгата, педагогическите последици от четенето на цифров екран и др.
Повече информация: http://culturecenter‐su.org/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ CURRENT OPPORTUNITIES,
CHALLENGES AND COOPERATION IN THE BALKANS AND CAUCASUS
(29 – 30 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Истанбул, Турция
Краен срок за заявяване на участие: 1 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 50 евро
Научният форум се организира съвместно от УНСС и Университет Истиние.
Неговата цел е не само да осигури платформа за представяне на актуални
www.nacid.bg
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проучвания на учени, професионалисти, университетски преподаватели и
докторанти, но и за споделяне на мисли и дискутиране на очаквания за
бъдещето в сферата на политиката, културата, икономиката и обществото на
Балканите.
Повече информация: https://www.unwe.bg/

ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”
(30 НОЕМВРИ – 1 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 2 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 40 лв. (за български участници)
30 лв. (за задочно участие)
20 евро (за чуждестранни участници)
20 лв. (за докторанти)
Симпозиумът е ориентиран към широк кръг от професионалисти, ангажирани с
проблемите на историческото и на географското образование в средното
училище и в университета, квалификацията на педагогическите специалисти и
др. Обособените тематични направления са следните:
‐ 2030: Съвременното образование – между реформата и практиката.
‐ Мисия Учител – между университетската аудитория и класната стая.
‐ Рецепти за промяна: как преподаваме компетентностите на 21. век в
класната стая.
‐ Интердисциплинарен
подход
към
формирането
на
ключови
компетентности в обучението.
‐ Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище.
‐ Интерактивна образователна среда.
‐ РеСтарт: Музеи и Училище.
‐ Методи за формиране на критическо мислене.
‐ Съвременни методи и технологии на обучение.
‐ Гражданското образование – иновации и преподаване в условията на
новия държавен образователен стандарт.
‐ Иновационни стратегии в българското образование.
‐ Диагностични аспекти в педагогическия процес.
Предвижда се представените текстове да се публикуват в сборник на
електронен и хартиен носител.
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/
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ТРАДИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОКТОРАНТСКИ И
ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ” (26 – 27 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 5 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Научният форум се организира от докторантите към Историческия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски”. Предназначен е за настоящи и бивши докторанти и
постдокторанти. Не са посочени изисквания или ограничения към тематиката на
приеманите за участие доклади.
Повече информация: https://www.facebook.com/

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА ANNOTATIONEN IN
EDITION UND FORSCHUNG: FUNKTIONSBESTIMMUNG,
DIFFERENZIERUNG, SYSTEMATISIERUNG (20 – 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: Университет във Вупертал, Германия
Краен срок за заявяване на участие: 5 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията е насочена към проучването на значението на анотациите в
научните изследвания. Организаторите предвиждат разглеждането на въпроси,
свързани с установяване на различни форми на анотациите, влиянието на
дисциплините, за които се отнасят, изисквания към анотациите и др.
Повече информация: https://www.editionen.uni‐wuppertal.de/

ЕЖЕГОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ” (22 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 9 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от Катедра „Кирилометодиевистика” при
Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Поканата за
участие е насочена към студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени.
Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със
средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и
приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и
съвременност.
Повече информация: https://www.slav.uni‐sofia.bg/
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ІV СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ” (30 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ПУ „П. Хилендарски”, Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, България
Краен срок за заявяване на участие: 9 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Научният форум позволява участие с доклад и презентация в следните
тематични направления:
‐ литература и езикознание;
‐ история;
‐ биология и екология;
‐ педагогика и психология;
‐ администрация, управление и туризъм.
Повече информация: http://www.uni‐kardzhali.com/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА LANGUAGE, IDENTITY AND
EDUCATION IN MULTILINGUAL CONTEXTS – LIEMC19
(14 – 16 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: Университет на Йорк, Великобритания
Краен срок за заявяване на участие: 15 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 180 евро (ранна регистрация за редовни участници)
120 евро (ранна регистрация за докторанти)
240 евро (за редовни участници)
160 евро (за докторанти)
Конференцията
разисква
всички
аспекти
на
лингвистичните
и
социолингвистичните компетентности и практики на лицата билингви и
мултилингви, които пресичат съществуващите социални и лингвистични
граници, възприемайки или адаптирайки се към нови и застъпващи се
лингвистични пространства.
Предвидените за разглеждане теми включват: многоезично образование,
грамотността в условията на многоезичие (pluriliteracy), интеркултурни и
глобализационни въпроси на мултилингвизма и др.
Повече информация: https://liemc19.wordpress.com/
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ІІ НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛОГИЯ
(22 МАРТ 2019 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
За основни цели на конференцията са посочени: поддържане и развиване на
национален форум за представяне на авторски научни изследвания на
докторанти; съдействие за създаване на изследователска общност,
обединяваща представители на различни поколения изследователи; запълване
на липсващ към момента междуинституционален форум за дискусии върху
докторантската степен и провеждането на докторантски изследвания.
До участие в конференцията се допускат настоящи докторанти (втора и трета
година на обучение към момента на подаване на анотация за участие) и доктори
по социология, защитили през последните две години (2017 – 2018), чиито
докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично
изследване с качествени и/или количествени методи. Допуска се и участието на
докторанти от сродни социални науки (политически науки, социална
антропология, етнология) при спазване на условието за представяне на
проведено емпирично изследване.
Повече информация: https://www.facebook.com/

НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „СТРАТЕГИЯТА НА ЕС
ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
(14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: УНСС, България
Краен срок за заявяване на участие: 16 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум се организира от Българската асоциация за регионални
изследвания. За участие се приемат непубликувани теоретични и емпирични
резултати от изследвания, фокусирани върху следните основни въпроси за
дискусия, разпределени в три паралелни секции:
1. Транспортната свързаност в региона – предпоставка за постигане на
устойчива мобилност и свързаност на страните от Дунавския регион.
2. Иновации и трансфер на технологии за създаване на оптимална бизнес
среда в региона.
3. Трансформирането на икономиката на региона в кръгова – очаквани
икономически, социални и екологични ползи.
Повече информация: https://www.unwe.bg/
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATIONAL ARCHITECTURE –
EDUCATION, HERITAGE AND CHALLENGES (6 – 8 МАЙ 2019 Г.)
Място: Лисабон, Португалия
Краен срок за заявяване на участие: 30 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от група учени от Лисабонския университет и
Университета на Коимбра с финансовата подкрепа на Португалската агенция за
подпомагане на науката, технологиите и иновациите. Целта на форума е
обсъждането на най‐новите иновации, тенденции и проблеми на
образователната архитектура. Определените за дискутиране теми включват:
‐ предизвикателства пред образованието;
‐ традиции;
‐ градски и обществени измерения на образователната архитектура;
‐ нови пространствени и функционални разпределения;
‐ интериор и мебелировка;
‐ качество на физическата среда;
‐ нови образователни типологии.
Повече информация: http://asap‐ehc.tecnico.ulisboa.pt/

СИМПОЗИУМ HISTORICAL JUSTICE AND HISTORY EDUCATION
(4 – 5 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Университет на Умео, Швеция
Краен срок за заявяване на участие: 1 декември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Симпозиумът има за цел проучването на взаимоотношението между понятията
историческа справедливост и историческо образование. Организаторите
отправят покана за доклади, търсещи отговори на въпроси, свързани с
посочената цел, включително и по теми като:
‐ концепцията за истина в историческата справедливост и историческото
образование;
‐ ролята на спомените и паметта в историческата справедливост и
образование;
‐ образованието, истината и процесите на помирение;
‐ взаимовръзки между историческата справедливост и други сфери, като
историческа култура, историография и историческо образование;
‐ историческата справедливост и историческото образование в различен
контекст (постконфликтен, постколониален, колониален, демократичен и
др.)
Повече информация: https://historicaljusticeandhistoryeducation.wordpress.com/
www.nacid.bg
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V ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
GEOBALCANICA 2019 (13 – 14 ЮНИ 2019 Г.)
Място: София, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2018 г.
Такса правоучастие: 160 евро (ранна регистрация за редовни участници)
130 евро (ранна регистрация за студенти и докторанти)
200 евро (редовна регистрация)
70 евро (за гости)
Конференцията се организира от дружество „Геобалканика”. Предвидени за
разглеждане са различни теми от сферата на науките за земята, включително
свързани с географското образование, като географска дидактика, нови методи
на преподаване, теренна работа и електронно обучение.
Повече информация: http://geobalcanica.org/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ
НА СПИСАНИЕ CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING
(ПРОЛЕТ 2019 Г.)
Място: Държавен университет на Уорчестър, САЩ
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Електронното списание Currents in Teaching and Learning се публикува два пъти
годишно (пролет – есен) от Центъра за преподаване и обучение към Държавния
университет на Уорчестър, САЩ. Неговата цел е да подобри преподаването и
обучението във висшето образование както чрез кратки съобщения за добри
практики в учебните зали, така и чрез изчерпателни научноизследователски,
теоретични, концептуални трудове или проучвания по различни теми и
предизвикателства. Темата на пролетния брой за 2019 г. е Globalizing learning.
Повече информация: https://www.worcester.edu/
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ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ CHALLENGES OF EUROPE:
GROWTH, COMPETITIVENESS, INNOVATION AND WELL‐BEING
(22 – 24 МАЙ 2019 Г.)
Място: Бол, о. Брач, Хърватия
Краен срок за заявяване на участие: 4 февруари 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от Факултета по икономика, бизнес и туризъм на
Сплитския университет. Сред традиционните теми на конференцията се
изброяват: икономически растеж и развитие, конкурентоспособност на бизнеса,
иновации, градове и региони, предизвикателства и добри практики от Хърватия,
предизвикателства и възможности за икономиката на ЕС, като в техните рамки е
предвидено разглеждането на по‐конкретни проблеми, например свързаните с
човешките ресурси, образованието и иновациите.
Повече информация: http://conference.efst.hr/

ХVІІ ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ GLOCAL EDUCATION
IN PRACTICE: TEACHING, RESEARCHING, AND CITIZENSHIP
(11 – 14 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Поморие, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 февруари 2019 г.
Такса правоучастие: 240 евро (ранна регистрация)
280 евро (стандартна регистрация)
200 евро (за участници в предходни конференции)
320 евро (късна регистрация)
Научният форум се организира от Българското дружество по сравнително
образование. Приемат се доклади в следните тематични секции:
‐ Сравнително и международно образование, история на образованието;
‐ Международни организации и образование;
‐ Начално и основно образование, професионално образование и обучение;
‐ Висше образование, образование и обучение на учители;
‐ Право и образование;
‐ Научно образование и научноизследователска практика.
Повече информация: http://www.bces‐conference.org/
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUSREF 2019 – EDUCATION,
SOCIETY, AND REFORM CONFERENCE (28 – 29 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Анкара, Турция
Краен срок за заявяване на участие: 15 април 2019 г.
Такса правоучастие: 75 евро (регистрация преди 22 май 2019 г.)
100 евро (регистрация след 22 май 2019 г.)
50 – 75 евро (допълнителен доклад)
Основната тема на предстоящата конференция е Questioning of Changes in
Education: Looking for Priorities in Education. Предвидените за разглеждане теми
включват:
‐ Образователни политики и практики;
‐ Традиции и предизвикателства в образованието;
‐ Мащабни системи за оценяване (PISA, TALIS, PIACC и др.);
‐ Икономически предизвикателства и тяхното отражение върху
образователните системи;
‐ Сравнителни изследвания в образованието;
‐ Социални промени и училищна култура;
‐ Социално‐психологически анализи в образованието;
‐ Социалните медии и тяхното отражение върху училищата;
‐ Приобщаващо образование;
‐ Творчество и иновации в образованието;
‐ Образователно законодателство и др.
Повече информация: http://www.edusref.org/

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА NEW DIRECTIONS IN
THE HUMANITIES (3 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Университет на Гранада, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 3 юни 2019 г.
Такса правоучастие: 500 – 650 щ. долара (редовна регистрация)
300 – 450 щ. долара (еднодневно присъствие)
250 – 400 щ. долара (студенти и докторанти)
150 – 250 щ. долара (виртуално участие)
Конференцията проучва както установените традиции в хуманитаристиката, така
и иновативни практики, които оказват влияние върху тяхното бъдеще.
Организаторите приемат предложения за научни презентации, уъркшопи и
www.nacid.bg
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интерактивни сесии, виртуални дискусии и постери или колоквиуми по следните
теми:
‐ критични изследвания в сферата на културата;
‐ проучвания в сферата на комуникациите и лингвистиката;
‐ литературна хуманитаристика;
‐ граждански, политически и общностни изследвания;
‐ образование по хуманитарни науки.
Повече информация: https://thehumanities.com/

ХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА BOOKS, PUBLISHING
AND LIBRARIES (5 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Университет на Гранада, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 5 юни 2019 г.
Такса правоучастие: 200 – 350 щ. долара (редовна регистрация)
150 – 300 щ. долара (студенти и докторанти)
150 – 250 щ. долара (виртуално участие)
Научният форум е замислен като проучване на историите, традициите и
бъдещето на книгите, публикуването и библиотеките. Предвидените за
разглеждане теми са свързани с: архиви, книги, обработване на данни,
изследвания в сферата на комуникациите и медиите, електронно обучение,
интердисциплинарни изследвания, информационни науки, интернет и
световната мрежа, библиотеки, грамотност, музеи и наследство, публикуване,
преподаване и учене, писане.
Повече информация: https://booksandpublishing.com/

www.nacid.bg

стр.26

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

10 / 2018

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 27 стр.
Представени са модели за финансиране на научни организации в 15 държави
членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Латвия и Литва, Обединеното
кралство, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Хърватия и Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои
от водещите научни организации в световен мащаб, като дружествата „Макс
Планк”, „Хелмхолц”, „Фраунхофер” и „Лайбниц” в Германия. Разгледана е
реформата на системата за висше образвание и за научни изследвания във
Франция.

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 56 стр.
Систематизирани са основните резултати на международната конференция
„Европейски практики за избор и разпространение на учебници”, проведена в
София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и
процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френска общност),
Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Холандия
и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени учебници
на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и софтуер
за анализ на съдържанието на учебник.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 28 стр.
Посочено е, че макар да се осъществява чрез различни инструменти и методи,
оценяването на учениците в държавите членки на ЕС е неразделна част от
учебния процес и представлява важен фактор за повишаване качеството на
образованието.
www.nacid.bg
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Представени са основни характеристики на процеса на оценяване в Австрия,
Германия, Гърция, Естония, Испания, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния,
Финландия, Франция, Чехия и Швеция.

ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И САЩ
Реферативен обзор, 26 стр.
Представен е кратък обзор на действащите регламенти за повтаряне на клас в
основното образование в Европа. Посочено е, че повтарянето на клас е
възможно според законодателството на почти всички държави, макар и в някои
от тях да съществуват ограничения за прилагането на тази практика. Разгледани
са критериите за повтаряне на клас и ролята на действащите лица в процедурите
по вземане на решение. Представена е основна информация за повтарянето на
клас и в системата на образование на САЩ.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ
Реферативен обзор, 28 стр.
Представена е актуална информация от официални източници за оповестени
мерки и препоръки, свързани с проблема за тежестта на ученическите раници, в
Австралия, Австрия, Германия, Индия (щат Телангана), Ирландия, Италия,
Словакия, САЩ (щат Калифорния), Филипини, Хонг Конг и Чехия.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО ВРЕДНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Реферативен обзор, 26 стр.
Реферативният обзор е изготвен въз основа на данни, публикувани от
Съвместния изследователски център на ЕК и Института за здравеопазване и
защита на потребителите. Представени са националните политики за
училищната храна в страните членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и
обобщение на ограниченията и забраните по държави. В приложение са
представени и актуализирани препратки към нормативни актове по темата за
всяка от държавите.
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 28 стр.
В реферативния обзор е представена обща информация за основните
характеристики на ученическите стипендии в 21 европейски държави. Посочено
е, че във всички държави в Европа са изградени системи за подпомагане на
учениците, като тези системи се различават по вид на стипендиите, критерии за
присъждане и образователно ниво, на което се предоставят.

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Фактографска справка, 14 стр.
Във фактографската справка са представени данните за наличието на задочна
или подобна форма на обучение в държавите членки на ЕС. Уточнено, че няма
унифицирано разбиране/дефиниция на понятието „задочна форма“ на обучение
във висшето образование, като в повечето държави в Европа институциите за
висше образование се ползват с автономия при вземането на решения дали да
предлагат програми за обучение в други форми освен редовна.
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