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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.bg/

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/

ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Краен срок: 15 декември 2018 г.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в
рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни
болести 2014 – 2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на
младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето
фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност,
злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с
Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на
културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската
комисия в България (ПЕКБ).
Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1. – 4. клас; 5. – 8. клас и 9.
– 12. клас.
Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза участниците трябва
да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите
проекти в следните области на превенцията на хроничните незаразни болести –
„Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно
хранене и физическа активност“.
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През втората фаза на конкурса ще се осъществи реализацията на проектите и
тяхното отчитане. Участието и в двете фази на конкурса е задължително.
Повече информация: https://www.mh.government.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС ЗА ДЕЦА
Краен срок: 31 декември 2018 г.
Центърът за развитие на човешките ресурси и Европас център България
организират Национален конкурс за комикс за деца на тема „Моята мобилност”.
Участниците в конкурса трябва да представят различни случки (комични или
тъжни) от пътуванията си извън България или своите идеи и мечти за света
извън България. Конкурсът се провежда в две категории:
‐

ученици от 7. до 9. клас;

‐

ученици от 10. до 12. клас.

Кандидатите може да работят индивидуално или в екип.
Повече информация: http://hrdc.bg/news/

КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ
Краен срок: 11 януари 2019 г.
Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ обявява по случай 18
януари 2019 г. – 84 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен
празник на училището, следните конкурси:
‐

Литературен конкурс за ученици на тема:

„Във този век на самота и ужас
един добър, един човешки глас
е толкова очакван, толкоз нужен!“
(от стихосбирката „Гимназия Родина“ – 1967 г.)
‐

Литературен конкурс за учители на тема:

„Какво ти липсва, за да си честит?
Що искаш още, лакомнико смъртен?
Тъй малко ти е нужно: да си сит,
отвънка – залък хляб, мечта – отвътре!
(от стихосбирката „Стигат ми солта и хляба“ – 1980 г.)
‐

Рецитаторски конкурс за ученици на тема: „Магията на Дамяновото слово“
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‐

Ученически конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по
стихотворенията на Дамян Дамянов – „Здравей, любов“, „Среднощна
лирика“, „Шах със себе си“

‐

Ученически конкурс за видеоклип на тема „Поезията на Дамян Дамянов“.

В конкурсите могат да участват ученици и учители от всички български училища
в страната и чужбина.
Повече информация: http://hg.sliven.net/

НАГРАДИТЕ НА БАИТ ЗА 2018 Г.
Краен срок: 14 януари 2019 г.
За осма поредна година Българската асоциация по информационни технологии
(БАИТ) ще връчи награди в различни категории за принос в развитието на
информационните и комуникационните технологии.
Желаещите да представят своите успешни ИТ решения, услуги и проекти, могат
да се включат в надпреварата, като кандидатстват в една или повече от следните
категории:
‐

Образователна награда

‐

Младежка награда

‐

Журналистически принос

‐

Държавна администрация

‐

Общинска администрация

‐

Start Up компания

‐

Успешен български ИКТ продукт

‐

Значителен корпоративен ИКТ проект

‐

Компания новатор в използване на авангардни ИКТ решения

‐

Компания с най‐голям принос за популяризирането на имиджа на
българската ИКТ индустрия по света.

Наградата на БАИТ за специален принос се връчва по решение на журито, чрез
вътрешни номинации, като за тази категория не се подават кандидатури.
В конкурса могат да участват компании, регистрирани в България по българското
законодателство, български организации и институции, лица и екипи, работещи
за тях.
Повече информация: https://bait‐awards.bg/
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ПРОГРАМА CHIST‐ERA
Краен срок: 15 януари 2019 г.
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни
предложения по Програма CHIST‐ERA.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български
кандидати, които са:
‐

Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

‐

Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Повече информация: https://www.fni.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЛЮБОВТА В НАС” ЗА ЛИТЕРАТУРНО
ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА – ВАРНА 2019
Краен срок: 23 януари 2019 г.
Конкурсът се провежда в следните раздели:
‐

Литературно творчество

За ученици от цялата страна от І до ХІІ клас от училищата, извънучилищните
звена, читалища, клубове, школи и др. както и български деца, живеещи в
чужбина. Конкурсът е индивидуален. Всеки участник има право да участва с 3
стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници.
‐

Визуални компютърни изкуства

Компютърна рисунка
За ученици от цялата страна от І до VІІ клас от училищата, извънучилищните
звена, читалища, клубове, школи и др. както и български деца, живеещи в
чужбина. Конкурсът е индивидуален. Рисунките се изработват в програма по
избор. Формат на рисунката – JPG, до 2 броя на участник.
Компютърна презентация
За ученици от цялата страна от VІIІ до ХІІ клас от училищата, извънучилищните
звена, читалища, клубове, школи и др. както и български деца, живеещи в
чужбина. Презентациите се изработват в програма по избор. Минимален брой
слайдове – 10. Поощрява се използване на авторски снимки и рисунки. Текстът в
презентацията да е авторски.
Повече информация: http://www.odk‐varna.com/
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ПРОГРАМА EURONANOMED ІІІ
Краен срок: 31 януари 2019 г. за подаване на кратки проектни предложения
(pre‐proposal phase); 1 юли 2019 г. за подаване на пълни проектни
предложения (full proposal phase)
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни
предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни
изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на
програмата
са
насочени
към
подкрепа
на
транснационални
научноизследователски проекти, които предлагат иновативни методи в
наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на
изследователски групи от академичния и клиничния сектор.
EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните
иновативни проекти в следните области:
‐

регенеративна медицина;

‐

диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика);

‐

системи за таргетно доставяне (на медикаменти).

Допустими кандидати:
‐

Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от 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/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
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. Общият награден фонд е 5
млн. евро.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2019 Г.
Краен срок: различен за различните действия
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия
от програмата „Еразъм+“:
Ключова дейност 1
‐ Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 5
февруари 2019 г.
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2019 г.
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г.
‐ Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
‐ Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 14 февруари 2019 г.
‐ Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ — Съвместна покана ЕС
– Япония – 1 април 2019 г.
Ключова дейност 2
‐ Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението –
21 март 2019 г.
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2019 г.
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г.
‐ Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
‐ Европейски университети – 28 февруари 2019 г.
‐ Алианси на познанията – 28 февруари 2019 г.
www.nacid.bg
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‐
‐
‐

Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 7 февруари
2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 24 януари 2019 г.

Ключова дейност 3
‐ Проекти за диалог на ЕС за младежта – 5 февруари 2019 г., 30 април 2019
г., 1 октомври 2019 г.
Дейности по инициативата „Жан Моне“
‐ Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за
институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2019 г.
Дейности в областта на спорта
‐ Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
‐ Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
‐ Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

VOLVO ENVIRONMENT PRIZE 2019 ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: 10 януари 2019 г.
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

ПОДКРЕПА ЗА ИНИЦИАТИВИ В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С
НАРКОТИЦИТЕ
Краен срок: 16 януари 2019 г.
Проектите трябва да са насочени към поне една от приоритетните оси:
‐ подкрепа на дейности в областта на епидемиологията на употребата на
нови психоактивни вещества, включително мощни синтетични опиоиди,
както и дейности, свързани с възникващи проблеми с наркотиците,
включително онлайн търговията с наркотици;
‐ подпомагане на организациите на гражданското общество чрез укрепване
на: (1) тяхната застъпническа функция, (2) способност за промяна на
местно равнище, (3) методи за споделяне на най‐добри практики;
‐ подкрепа на основните заинтересовани страни чрез разширяване на
www.nacid.bg
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‐

знанията и уменията им в контекста на прилагането на минимални
стандарти за качество в намаляване търсенето на наркотици, особено в
областта на социалната интеграция;
насърчаване на практическото прилагане на изследванията, свързани с
наркотиците, и по‐специално изследванията на пристрастяването с оглед
решаване на настоящите предизвикателства и справяне с нови заплахи.

Ще бъдат финансирани дейности, свързани със:
‐ събиране на данни, проучвания и изследователски дейности;
‐ обучителни дейности;
‐ взаимно обучение, разработване на мрежи, идентифициране и обмен на
добри практики, сътрудничество;
‐ събития, конференции, срещи на експерти;
‐ дейности за разпространение и повишаване на осведомеността.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

НАГРАДА ЗА ЖЕНИ ИНОВАТОРИ
Краен срок: 16 януари 2019 г.
Наградата е за жени с принос за въвеждането на пазара на иновации,
променящи социума. Ще бъдат присъдени общо четири награди – три в
категорията за жени иноватори и една за изгряващ иноватор.
Могат да кандидатстват всички жени от ЕС, които са основатели или
съоснователи на функционираща компания, започнала дейността си преди 1
януари 2017 г.
Повече информация: https://ec.europa.eu

OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING
Краен срок: 24 януари 2019 г.; 8 септември 2019 г.; 13 май 2020 г.
Търсят се проекти за авангардни интердисциплинарни изследвания с висока
степен на риск/въздействие, които имат всички изброени по‐долу основни
характеристики („FET gatekeepers”):
‐ Радикална визия
‐ Прогресивна технологична цел
‐ Амбициозни интердисциплинарни изследвания.
Повече информация: http://ec.europa.eu/
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ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ „КАРЛ ВЕЛИКИ”
Краен срок: 28 януари 2019 г.
За Европейската награда „Карл Велики” могат да кандидатстват с проекти
младежи на възраст между 16 и 30 години от всяка държава членка на ЕС.
Наградата се присъжда на проекти, които:
‐

насърчават разбирателството в Европа и света;

‐

подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и
интеграция;

‐

служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат
практически примери за съвместното съжителство на европейците като
една общност.

Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово. В случай на
групови и трансгранични проекти съответният проект може да бъде подаден
само в една държава, която е тясно свързана с проекта.
Допускат се кандидатури на всички официални езици на Европейския съюз.
Единствено проекти, които са приключили между 1 януари 2018 г. и 28 януари
2019 г., или които са все още в ход, са допустими за участие.
Повече информация: http://www.europarl.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA 37/2018 В
РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
КА3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА – МРЕЖИ И
ПАРТНЬОРСТВА НА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО)
Краен срок: 31 януари 2019 г.
Целта на настоящата покана е осигуряването на подкрепа за проектите за
създаване на транснационални и национални мрежи и партньорства на
доставчици на услуги в областта на ПОО, при първоначално и продължаващо
ПОО, с цел да се подпомогне обсъждането на политиките на европейско
равнище, както и да се повиши осведомеността и прилагането на европейските
политики за ПОО на национално и регионално равнище.
Предложенията следва да се подават от:
‐

национални, регионални или секторни организации на доставчици на
услуги в областта на ПОО;
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‐

европейски представителни организации на доставчици на ПОО.

Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2019 г. и 1 ноември 2019 г.
Продължителността на проектите е 24 месеца.
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

НАГРАДА „ХОРИЗОНТ” НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
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/
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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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КОНКУРСИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“ И
„ХЮБЪРТ Х. ХЪМФРИ“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
Краен срок: текущ
Стипендиите „Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават
възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по
специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти
в САЩ.
Стипендиите „Фулбрайт” за магистърски и докторантски програми дават
възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в
престижни университети в САЩ. Предоставят се между 6 и 8 стипендии
годишно.
Стипендиите „Хюбърт Х. Хъмфри” се отпускат на професионалисти от цял свят,
заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области:
превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости;
превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др.
Повече информация: http://www.fulbright.bg/

ПРОГРАМА DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS
Краен срок: съгласно графика за стажове по „Еразъм+“
Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите
да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital
Opportunity Traineeships разполага с бюджет от 10 милиона евро, ще осигури
придобиването на специфични цифрови умения в реална работна среда в
европейска страна, различна от собствената, на близо 6 000 студенти и наскоро
завършили. Инициативата покрива периода от юни 2018 до 2020 г.
За компании:
ЕК желае да привлече компании – от МСП до големи предприятия – които имат
капацитет да обучават студенти в реална работна среда, но нямат непременно
ресурсите или времето да организират свои собствени стажантски програми.
За студенти:
Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите университети,
следвайки установените от университета процедури за стажове по „Еразъм+“.
Стажовете ще се провеждат от юни 2018 до края на 2020 г. Те могат да бъдат с
продължителност от 2 до 12 месеца.
Повече информация: https://ec.europa.eu/
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ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА КРЪСТЬО 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

‐

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/
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
Х НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО
„ИСТОРИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” (13 – 16 ЮНИ 2019 Г.)
Място: Университет „Джон Мурс” – Ливърпул, Великобритания
Краен срок за заявяване на участие: 31 декември 2018 г.
Такса правоучастие: няма (за одобрените 26 участници)
Организаторите приемат заявления от докторанти в сферата на историята на
образованието, които имат интерес към историите на образователните
пространства и дискурси, както и към новите начини за работа с изображения,
артефакти и архиви. По време на събитието е предвидено изнасянето на лекции
от водещи учени, организирането на практически семинари и предлагането на
съвети относно научноизследователския процес. Одобрените за участие
докторанти получават възможност да обсъдят собствения си докторантски
проект с колеги и да получат мнения от утвърдени учени.
Повече информация: https://www.eera‐ecer.de/

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: 1 януари 2019 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/

www.nacid.bg

стр.17

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

12/2018

Х МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА ROBOTICS IN EDUCATION
(10 – 12 АПРИЛ 2019 Г.)
Място: Виена, Австрия
Краен срок за заявяване на участие: 11 януари 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от Института за практическа роботика в Австрия и
Словашкия технологичен университет в Братислава. Приемат се доклади,
свързани с роботиката в училище, международни тенденции в образователната
роботика, дидактически подходи, интегриране, примерни проекти по
образователна роботика и др.
Повече информация: http://rie2019.info/

МЕЖДУНАРОДЕН И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН КОНГРЕС PHI 2019:
INTELLIGENCE, CREATIVITY AND FANTASY (ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Париж, Франция
Краен срок за заявяване на участие: 31 януари 2019 г.
Такса правоучастие: 300/400 евро (за редовни участници)
150/200 евро (за студенти и докторанти)
120 евро (само за презентация)
10/100 евро (за слушатели)
Организаторите отправят покана към учени от всички сфери на науката с
единствено изискване предложената статия да съдържа размишления върху
едно или повече от трите понятия в названието на конгреса: интелигентност,
творчество и въображение.
Повече информация: http://phi.fa.ulisboa.pt/
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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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ІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION AND DISTANCE
LEARNING (14 – 16 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Барселона, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 25 февруари 2019 г.
Такса правоучастие: 420 – 500 щ. долара (за автори)
350 – 400 щ. долара (за презентатори)
250 – 300 щ. долара (за слушатели)
За участие в конференцията се приемат доклади, свързани с образованието и
дистанционното обучение. Изброяват се сфери като: съвременни проблеми на
образованието, образование на учители, методи на преподаване, цифрови
класни стаи, цифрово образование, учебни програми, акредитиране,
международно образование и др.
Повече информация: http://www.icedl.org/

ХХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА „НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ –
АВТОНОМИЯ, ЗАВИСИМОСТ, СЪПРОТИВА” (18 – 19 АПРИЛ 2019 Г.)
Място: Югозападен университет „Неофит Рилски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 март 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум се организира от Международния университетски семинар за
балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет
„Неофит Рилски” – Благоевград. Предвидените за дискутиране теми са следните:
‐ Обществени катаклизми и научни отговорности: Първата световна война –
краят на империите, Октомврийската революция и новата
хуманитаристика.
‐ Социални революции, културно и научно наследство – приемственост,
конфликт, реинтерпретации.
‐ Зависимости: финансови, идеологически, езикови.
‐ Технически прогрес и нови проблеми на хуманитаристиката.
‐ Научните мрежи – регионални, национални, интернационални. Научният
диалог Изток – Запад.
‐ Обществото на народите и нови парадигми в хуманитаристиката.
‐ Институционализиране на нови научни направления: психоанализа,
педология, социална психология, биополитика.
‐ Употреби и злоупотреби с науката – преследване на учени, компромиси и
съпротива.
‐ Новото място на учения, новите граници и променени перспективи.
Повече информация: http://philology.swu.bg/
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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
интерактивни сесии, виртуални дискусии и постери или колоквиуми по следните
теми:
www.nacid.bg
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‐

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/
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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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