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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/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” 2018 Г.
Краен срок: 2 март 2018 г.
Организатори са Министерството на образованието и науката, РУО – Бургас,
Национален дворец на децата, община Бургас, Център за подкрепа на
личностното развитие – Бургас.
ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, да
се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазването и
правилното използване на водата и съхраняването на природата.
Конкурсът е в три раздела: литературно творчество; рисунка и приложно
изкуство; фотография.
УЧАСТНИЦИ:
Фотография – ученици от VI до XII клас в 2 възрастови групи. Всяко училище,
клуб, школа може да се представи с 1 творба от възрастова група или с 3
сюжетно свързани фотографии (триптих).
Литературно творчество – ученици от I до XII клас в 3 възрастови групи.
Конкурсът е в два раздела: поезия и проза (разказ). Всеки участник може да
представи едно стихотворение и/или един разказ. Всяко училище или школа
може да участва с до трима участници с по едно произведение във възрастова
група и раздел.
Рисунка и приложно изкуство – ученици от I до XII клас в 3 възрастови групи.
Всяко училище, школа или клуб може да представи най‐много две рисунки
www.nacid.bg

стр.4

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

02/2018

и/или две приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 6
броя. Материали и техника – по избор. Формат на творбите без паспарту – 35/50.
Повече информация: http://www.odk‐burgas.com/

КОНКУРС „ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ”
Краен срок: 9 март 2018 г.
За седма поредна година Астрономическата обсерватория при ОП „Младежки
център” – Хасково обявява два конкурса за ученици под общото название
„Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на астрономическата
пролет. Конкурсите са за фотография и рисунка, разкриващи красотата на Земята
през различните сезони.
Право на участие имат всички ученици от 1. до 12. клас (включително),
разделени в 3 групи: 1. – 4. клас; 5. – 7. клас; 8. – 12. клас.
Всеки ученик може да участва с до четири свои творби, които е желателно да са
посветени на различните сезони. Рисунките трябва да бъдат с размер 35 х 50 см.
Фотографиите да бъдат отпечатани или копирани на подходяща хартия в размер
15 х 21 см.
Повече информация: http://www.yc‐haskovo.org/

КОНКУРС НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ‐ВАРНА ЗА
АКАДЕМИЧНАТА НАГРАДА „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ”
Краен срок: 15 март 2018 г.
Целта на академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ е да отдаде признание
и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската
дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и чуждестранни
висши училища и научни организации в областта на финансите и местното
самоуправление.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
„ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ”
Краен срок: 20 март 2018 г.
Организаторите на XX Национален фестивал на детската книга, който ще се
проведе в гр. Сливен от 8 до 10 май 2018 г., обявяват литературен конкурс на
тема „Чудо до поискване”.
www.nacid.bg
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В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години,
разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години; 11 – 14 години; 15 – 18 години.
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ,
приказка, стихотворение), специално създадени за конкурса. Творбите да са с
обем до 5 стандартни компютърни страници и да бъдат изпратени в печатен вид
или на e‐mail.
Повече информация: http://reglibsliven.iradeum.com/

СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЪЗКРЕСЕНИЯ”
Краен срок: 25 март 2018 г.
Конкурсът е посветен на 130 години от рождението на Дора Габе. Организатори
са Регионалният исторически музей – Добрич и вестник „Добруджанска
трибуна” – Добрич. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19
години с до три непубликувани стихотворения.
Повече информация: https://kulturni‐novini.info/

ПОДКРЕПА ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ И НАУЧНИ СЪБИТИЯ
Краен срок: 30 март 2018 г.
Френският институт в България открива покана за набиране на проектни
предложения за подкрепа на университетски и научни събития.
Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката. Всички университети,
програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с
проектно предложение.
Повече информация: http://institutfrancais.bg/

КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС”
Краен срок: 31 март 2018 г.
Конкурсът се организира от Института по качество в образованието към
Фондация „Качество в образованието“ и Фондация „Европейски център за
иновации, образование, наука и култура”.
Конкурсът е насочен към учители; психолози; екипи към образователни
институции, работещи с деца в риск по механизма за обща подкрепа; училища;
детски градини; центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители на
институции, работещи с деца в риск и уязвими групи.
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За да се участва в конкурса, може да се опишат: трудна ситуация, на която е
намерено решение, инструмент или техника за работа; резултатът, който е
постигнат; реакцията на заинтересовани звена по заложените направления в
конкурса; разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с Наредбата
за приобщаващо образование и системата за управление на качеството (ако
участник представлява институция).
Направленията са:
‐

Предложение за инструмент за изграждане на компетентности у
педагозите, необходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от
обща подкрепа.

‐

Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване
желанието за учене на деца и ученици.

‐

Техники и модели на работа при изграждане на положителна
образователна среда.

‐

Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна
среда.

‐

Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи.

‐

Приложими модели за работа при деца, преживели насилие.

‐

Приложими модели и подходи за работа с родители, за постигане на
положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена.

Повече информация: http://eduset.net/

ХХ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ”
(16 – 18 АПРИЛ 2018 Г.)
Краен срок: 5 април 2018 г.
Министерството на образованието и науката е организатор на Национален
конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс
предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в
категориите:
биология,
химия,
информатика,
инженерни
науки,
материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни
науки, екология.
Класираните на първите три места участници в националния конкурс получават
парична награда от 1 500 лв. на проект и правото да представят България на
Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на
Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото
поколение.
Повече информация: https://www.mon.bg/
www.nacid.bg
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КОНКУРС ЗА НАЙ‐ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАД СОЦИОЛОГ
Краен срок: 1 май 2018 г.
Българската социологическа асоциация обявява конкурс за най‐добра
публикация на млад социолог. В конкурса могат да участват млади социолози с
публикации в български или чужди научни списания. Изисквания:
‐

Тематиката на разработките трябва да бъде социологическа.

‐

Оценяват
се:
социологическа
култура,
аргументираност
на
методологическия подход, дълбочина на анализа, актуалност на
изследвания проблем, оригиналност на гледната точка.

‐

Не се разглеждат реферативни текстове, както и информация за научни
форуми – конференции, семинари и др.

‐

Ако представените публикации са на чужд език, с изключение на руски,
немски, английски или френски, да бъдат придружени от превод на
български език.

Обявяването на наградата ще стане на годишното Общо събрание на БСА през
месец ноември 2018 година. Лауреатите на конкурса получават диплом и
парична награда в размер на: 500 лева (първа награда) и 100 лева (поощрителна
награда).
Материалите за участие в конкурса се предават или изпращат на адрес: Институт
за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. „Московска” № 13А
на вниманието на доц. д.с.н. Светла Колева за участие в конкурса за най‐добра
публикация на млад социолог.
Повече информация: http://bsa‐bg.eu/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
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/

НАГРАДА „КМЕТ НА СВЕТА 2018”
Краен срок: текущ
Наградата през 2018 г. е посветена на жените в местното самоуправление. Тя ще
представи постиженията на жени кметове от всички краища на света и ще
отличи най‐добрите от тях – жени, които имат изключителен и дълготраен
принос в своите общности.
Повече информация: http://www.worldmayor.com/

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2018 Г.
Краен срок: различен за отделните действия
Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018 г. по
трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за
кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие
на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от ЕК.
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“ със съответните
крайни срокове за подаване на кандидатури:
Ключова дейност 1:
‐

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението –
1 февруари 2018 г.
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‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.

‐

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 15 февруари 2018 г.

‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.

‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.

Ключова дейност 2
‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.

‐

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари
2018 г.

‐

Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.

‐

Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.

‐

Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението –
21 март 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.

Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта
на младежта:
‐

15 февруари 2018 г.

‐

26 април 2018 г.

‐

4 октомври 2018 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“
‐

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за
институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.

Действия в областта на спорта
‐

Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.

‐

Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.

‐

Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

Повече информация: http://www.hrdc.bg
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ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ ЖУРНАЛИСТИ FUTURE NEWS WORLDWIDE,
ЕДИНБУРГ, 5 – 6 ЮЛИ 2018
Краен срок: 28 февруари 2018 г.
Future News Worldwide е партньорска програма между Британския съвет и някои
от водещите в света медийни организации. Целта й е да помага на младите хора
да развиват широка гама от журналистически умения.
Програмата е изградена около двудневна годишна конференция, която ще се
проведе в Единбург на 5 и 6 юли 2018 г. Конференцията предлага на младите
хора, които се интересуват от журналистика, възможност да придобият
практически и редакционни умения, както и да се учат лично от лидери в
областта на медиите.
Изисквания за участие:
‐

възраст от 18 до 25 години към 1 юли 2018 г.;

‐

студенти (с непрекъснати студентски права), обучаващи се в бакалавърска
или магистърска програма, без значение в каква специалност (т.е. не само
„Журналистика”);

‐

владеене на английски език като майчин или на ниво, съответстващо на
резултат най‐малко 6.5 от изпита IELTS (удостоверение не е необходимо);

‐

кандидатите не трябва да са участвали в предишни издания на
конференцията Future News Worldwide;

‐

кандидатите трябва да имат желание за развитие в областта на
журналистиката и готовност да пътуват до Обединеното кралство в
периода 2 – 8 юли 2018 г.

Британският съвет покрива изцяло разходите за конференцията, пътните
разноски и разноските за храна и настаняване.
Повече информация: https://www.britishcouncil.org/

TECHNOVATION CHALLENGE 2018 ТЪРСИ УЧАСТНИЧКИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
Краен срок: 7 март 2018 г.
Могат да участват екипи от момичета от цял свят, които ще имат възможността
да придобият и приложат умения, необходими за решаване на реални
проблеми чрез технологии.
Момичетата трябва да са на възраст от 10 до 18 години към 1 август 2018 г. В
рамките на програмата те ще идентифицират проблем в своята общност и ще
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създадат прототип на мобилно приложение, с цел разрешаване на този
проблем.
Участието е за екипи, съставени от 1 до 5 момичета. Участничките ще бъдат
разделени на две възрастови групи:
‐

10 – 14 години

‐

15 – 18 години

Повече информация: http://technovationchallenge.org/

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СПАСЯВАНЕ И
ЗАВРЪЩАНЕ ВЪВ ВРЕМЕНА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ КОСМИЧЕСКИ
ПОЛЕТИ”
Краен срок: 9 март 2018 г.
Конкурсът е отворен за участие на студенти (включително докторанти) от страни
членки на Европейската космическа агенция (ЕКА) или от страни, сътрудничещи
с ЕКА. Есето трябва да е написано на английски език и трябва да бъде собствена
разработка. Идеята е да се разсъждава критично по конкретна тема от
космическото право с представяне на аргументи в подкрепа на изразената
позиция. Не е позволено съавторство и показване на чернова на есето на
преподавател или друго лице, с цел коригиране или преглеждане.
Повече информация: http://m.esa.int/About_Us/

H2020 „МАРИЯ СКЛОДОВСКА‐КЮРИ”: ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛА В
ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ
Краен срок: 21 март 2018 г.
Чрез този обмен се насърчават международното и междусекторното
сътрудничество и обменът на знания и идеи между представители на научно‐
изследователската общност и пазара.
Включват се организации от академичния и неакадемичния сектор (по‐
специално малки и средни предприятия) със седалище в Европа (държави
членки на ЕС и асоциирани към „Хоризонт 2020”) и извън Европа (трети страни).
Предоставената подкрепа за развитието на партньорства е под формата
съвместни проекти за научни изследвания и иновации. Целта е споделяне
знания чрез международна и междусекторна мобилност, основана
командироването на служители в научноизследователската дейност
иновациите (обмен).
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Обменът може да бъде както за начинаещи, така и за опитни изследователи и
може да включва също така административен, управленски и технически
персонал, пряко ангажиран с научноизследователски и иновационни дейности.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
„ЕРАЗЪМ+” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
Краен срок: 22 март 2018 г.
Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество
във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които
могат да бъдат провеждани в рамките на програмата от дадено висше училище.
Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие
за всички висши училища, намиращи се в посочените държави и желаещи да
кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в
сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на Програмата. Хартата
се предоставя за целия период на действие на програмата.
Допустими кандидати за харта за висше образование „Еразъм“ са всички висши
училища, установени в една от следните държави:
‐

държавите членки на ЕС;

‐

държавите от ЕАСТ‐ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);

‐

държавите — кандидатки за членство в ЕС, Сърбия, Македония и Турция.

Националните органи определят сред кандидатите институциите за висше
образование, които имат право да участват на своите територии в мобилност с
учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри
практики в рамките на програмата.
Повече информация: http://eur‐lex.europa.eu/

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС VALEO INNOVATION CHALLENGE
Краен срок: 30 март 2018 г.
Целта е да се отличат иновативни проекти, представящи технологични иновации
или нови начини за използване на автомобили. От участниците се очаква да
предложат решения в една от следните категории:
‐

електрификация на превозното средство;

‐

автономно превозно средство;

‐

цифрова мобилност.
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Могат да участват малки групи студенти – от 2 до 5 души и един преподавател за
всяка група. Презентацията на проекта трябва да бъде на английски език и да
съдържа: кратко видео във формат pm4, представящо проекта; пет слайда,
представящи екипа от участници, избрания за решаване проблем, известните до
момента решения за него, предложението на групата за техническо решение,
целевия пазар и бизнес модела.
Повече информация: https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/

ПОКАНА ЗА ИНОВАТИВНО ДЕЙСТВИЕ В ГРАДОВЕТЕ
Краен срок: 30 март 2018 г.
Градовете са поканени да кандидатстват за финансиране от ЕС по линия на
третата покана за набиране на проекти по инициативата „Иновационни
дейности в градовете”. Поканата е насочена към осигуряване, за градските
райони в цяла Европа, на ресурси за тестване на нови и недоказани решения за
справяне с градските предизвикателства. До 100 млн. евро от Европейския фонд
за регионално развитие ще подпомогнат финансирането на творчески проекти, в
съответствие с целите на Urban Agenda на ЕС, в следните области: адаптиране
към изменението на климата; качество на въздуха; жилищно настаняване,
работни места и умения за участие в местната икономика.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКИ ИНОВАЦИИ НА БОРЕАЛИС
Краен срок: 31 март 2018 г.
Наградата отличава три научни доклада за най‐добра теза (един за дипломанти
бакалавърска степен, един за дипломанти магистърска степен и един за
дипломанти докторска степен).
Тезите трябва да са в една от следните области:
‐ полиолефинови катализатори;
‐ олефин и полиолефинови процеси;
‐ полиолефинови полимерни свойства;
‐ подобрени методи за олефинов анализ и методи за охарактеризиране на
полиолефин;
‐ приложение на полиолефина;
‐ устойчивост във или със полиолефини или базови химикали (т.е. кръгова
икономия, рециклиране и др.);
‐ открития в света на полиолефините, които имат практическо значение за
обществото;
‐ основни химични процеси (амоняк, азотна киселина, тор, урея, меламин,
фенол).
www.nacid.bg
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Докладът не трябва да е на повече от две години и трябва да бъде завършен до
края на февруари 2018 г.
Избраните кандидати ще получат парична сума и сертификат. Всички наградени
участници ще бъдат поканени в Borealis Иновационен център в Stenungsund,
Швеция, през май 2018 г. за специалния Ден на изследователите, където ще
могат да обсъдят идеите си и да представят тезите си пред старши
изследователи и водещи новатори на организацията.
Повече информация: https://www.borealisgroup.com/

ФОНД ЗА МОБИЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН
Краен срок: 31 март 2018 г.
Фондът подкрепя мобилността на представители на гражданското общество в
ЕС, Черноморския и Балканския подрегион, с цел насърчаване споделянето на
знания, опит и обмен на най‐добри практики за ефективност и приобщаваща
среда. Кандидатстването трябва да бъде най‐малко 15 дни преди провеждането
на събитието.
Повече информация: http://www.blackseango.org/
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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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СТУДЕНТСКИ СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
Краен срок: различен за всеки стаж
Стажовете се провеждат в структурите на ЕКА. Повечето от предложените
стажове са с техническа насоченост, но има и такива с нетехническа насоченост.
За предпочитане е кандидатите да бъдат в предпоследната или последната
година от обучението си за придобиване на магистърска степен.
Повече информация: http://www.esa.int/

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
Краен срок: 15.03.2018 г.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД стартира стипендиантска програма за учебната 2017/2018
година за студенти от Технически университет – София, редовна форма на
обучение в първи семестър на магистърска програма по следните специалности:
‐

„Ядрена енергетика” – 2 стипендии

‐

„Електроенергетика и електрообзавеждане”– 1 стипендия

‐

„Автоматика, информационна и управляваща техника” – 1 стипендия

Стипендията е в размер на семестриалната такса за обучение (на стойността за
държавна поръчка) плюс сумата от 1 000 (хиляда) лева за семестър и се изплаща
до завършванена магистърската степен на обучение.
Повече информация: http://www.kznpp.org/

СТАЖ В ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Краен срок: 15.03.2018 г. – за платени стажове; 01.04.2018 г. – за неплатени
стажове
Генералният секретариат на Съвета предлага около 100 платени стажа на година
на граждани на ЕС, които до крайния срок за подаване на заявления са
завършили поне първата част от университетското си образование и притежават
сертификат за придобита степен на висше образование (или негова
равностойност). Стажовете са за период от 5 месеца. Изисква се добро владеене
на френски или английски език.
Повече информация: http://www.consilium.europa.eu/
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СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КАМПАНИЯ 2018 Г.
Краен срок: 23 март 2018 г.
Стипендиите на френското правителство се отпускат за магистратури (M2) и
докторантури под двойно научно ръководство (cotutelle).
Повече информация: http://institutfrancais.bg/

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ” ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Краен срок: 10 май 2018 г.
Българо‐американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”
предоставя стипендии за обучение в магистърски и докторски програми,
специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в
САЩ през учебната 2019/2020 година. Предназначени са за:
‐

преподавателска и научноизследователска дейност (от 3 до 5 месеца);

‐

обучение в магистърски и докторски програми (една академична година,
10 месеца);

‐

работа на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна
докторантура (6 месеца);

‐

изследователска дейност по проблемите на гражданското общество (3 – 5
месеца);

‐

повишаване на професионалната квалификация на изявени специалисти
(стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри”).

Повече информация: http://www.fulbright.bg/
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
INTERNATIONAL CONFERENCE EUROPE AS A GLOBAL ACTOR
(24 – 25 МАЙ 2018 Г.)
Място: Лисабон, Португалия
Краен срок за заявяване на участие: 28 февруари 2018 г.
Такса правоучастие: 15 евро (за студенти) и
30 евро (за всички останали)
Приемат се доклади по темите: бъдещето на общата сигурност и отбранителната
политика, европейската политика по отношение на мигрантите и търсещите
убежище, състоянието на Съюза и бъдещето на Европа, изпълнението на
Глобалната стратегия на ЕС и други.
Повече информация: http://europeglobalactor.cei.iscte‐iul.pt/

VІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА.
ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”
(30 МАЙ – 2 ЮНИ 2018 Г.)
Място: Велико Търново, България
Краен срок за заявяване на участие: 28 февруари 2018 г.
Такса правоучастие: 100 лв. (редовни участници),
70 лв. (млади учени до 35 год.)
Събитието се подготвя като международна интердисплинарна научно‐
техническа проява, включваща направления както транспортна и военна
техника, така и природоматематически и обществени науки, теория на
обучението, знание и креативност. Конференцията има за цел да осигури място
за среща на учени от различни страни, където да представят своите достижения
и да дискутират по проблемите на своите научни области.
Повече информация: http://techtos.net/
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ІХ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И
РАЗВИТИЕ” (23 – 27 АВГУСТ 2018 Г.)
Място: Ваканционно селище „Елените”
Краен срок за заявяване на участие: 28 февруари 2018 г.
Такса правоучастие: 360 лв. (редовни участници),
240 лв. (аспиранти до 30 години)
Основните тематични направления на конференцията са: знанието – основен
фактор за производителността и икономическия растеж; социализацията на
младежта в съвременното общество; образование, личност и общество; висшето
образование: глобализация и интернационализация; научните изследвания:
резултати и перспективи; електронното обучение и виртуалните иновации.
Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката
на събитието.
Повече информация: https://www.sciencebg.net/

FUTURES PAST. ECONOMIC FORECASTING IN THE 20TH AND 21ST
CENTURY (10 – 11 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Хамбургски университет, Германия
Краен срок за заявяване на участие: 28 февруари 2018 г.
Такса правоучастие: Няма
Конференцията има за цел да събере учени от различни дисциплини с оглед
дискутирането на историята на икономическото прогнозиране през ХХ и ХХІ в.,
както и да насърчи комуникацията между икономисти, историци и други учени
от сферата на социалните и хуманитарните науки.
Повече информация: https://www.wiso.uni‐hamburg.de/

ХХVІІ МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА „ЕКСПЕРИМЕНТ, ОБЩЕСТВО,
ВЛАСТ” (23 – 24 МАРТ 2018 Г.)
Място: Благоевград, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 март 2018 г.
Такса правоучастие: Няма информация
Предвидените теми за дискусия са: взаимовръзки между знанието и властта
(Мишел Фуко); социално инженерство, наука и идеологическа власт; научни
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парадигми и иновации – Изток, Запад; наука, технологии, общество: „обектите“
на социалния експеримент; модерни технологии, социални промени, символна
власт /литература, наука, изкуство/; медиите, пропагандата и новата власт;
езиковите реформи и катастрофи – стандартизация и иновация; откритието –
географски, социални и политически измерения; властта над природата:
екологични експерименти и последици; националните проекти – възраждане,
просвещение, реформация; животът на лабораторията; младите хора и
педагогическите експерименти; появата на международните организации –
национална и глобална власт; център и периферия – дифузия на социални и
политически модели; женското образование, жените в науката, феминизмът;
архивите и скритата власт; етика на експеримента; одит култура, контрол и
Университетът.
Повече информация: http://www.bf.swu.bg/

20TH BIENNIEL CONFERENCE: CULTURES, COMMUNITIES, CHALLENGES:
PERSPECTIVES ON THE HISTORY OF EDUCATION
(18 – 21 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Фредериктън, Канада
Краен срок за заявяване на участие: 1 март 2018 г.
Такса правоучастие: Няма информация
Канадската асоциация за история на образованието има амбицията да събере на
едно място студенти, преподаватели, учени и изследователи с оглед
изучаването на историята на образованието от интердисциплинарни
перспективи. Приемат се доклади, насочени към формални и неформални
условия за преподаване и учене (учебни програми, педагогика, общностни
групи), социални и културологични подходи към образованието (от религиозни
организации до изкуствата), изучаване на децата и младите хора (младежки
клубове, популярна култура), политика и управление на училищното дело (от
биографии на изявени личности до анализи на политически документи) и други.
Повече информация: http://www.ache‐chea.ca/
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА
ФАКТИ, НОВИНИ И СЪБИТИЯ“ (24 – 25 АПРИЛ 2018 Г.)
Място: Русе, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 март 2018 г.
Такса правоучастие: 30 лв.
Конференцията има за цел да представи различни гледни точки за истината и
лъжата при интерпретиране на факти, новини и събития в сферата на историята,
религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други
области на човешкото познание.
Повече информация: https://www.libruse.bg/

2ND MEMORY: FORGETTING AND CREATING – INTERNATIONAL
INTERDISCIPLINARY CONFERENCE (19 – 20 АПРИЛ 2018 Г.)
Място: Гданск, Полша
Краен срок за заявяване на участие: 20 март 2018 г.
Такса правоучастие: 140 евро
Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум, посветен на
човешката памет. Предвидено е разглеждането на теми като забравяне,
пренебрегване, отрицание, възвръщане на спомените, реконструиране на
връзката с миналото и други. Очаква се възможно най‐широкото им
контекстуализиране с отчитане на исторически, социални, религиозни, културни,
психологически и други фактори.
Повече информация: http://memoryforgetting.ug.edu.pl/

3RD INTERNATIONAL PEDAGOGICAL AND LINGUISTIC CONFERENCE
„EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE. HOW DO WE UNDERSTAND IT?”
(14 – 15 ЮНИ 2018 Г.)
Място: Вилнюс, Литва
Краен срок за заявяване на участие: 31 март 2018 г.
Такса правоучастие: 95 евро
Конференцията е посветена на образователната роля на езика. Очаква се
дискутирането на фундаментални въпроси, свързани с вярванията за езика,
неговата активност, опит и матрици. Поканата е отворена към преподаватели и
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учени, включително учители от различни националности, педагози,
психолингвисти, социолингвисти, теоретици на образованието, антрополози на
езика и всички други лица, чиято работа комбинира лингвистични и
образователни изследвания.
Повече информация: http://www.educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/

ХХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И
ДОКТОРАНТИ (17 – 18 МАЙ 2018 Г.)
Място: Пловдив, България
Краен срок за заявяване на участие: 11 май 2018 г.
Такса правоучастие: Няма информация
Предвидено е заседанията да се организират в две основни секции – по
езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти).
Няма изисквания за избора на тема. Планира се публикуването в сборник на
текстовете на докторантите, както и на всички отличени доклади.
Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

THE SEA IN THE 20TH CENTURY: GLOBALIZATION, SCIENCE, NETWORKS
AND HERITAGE (6 – 7 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Лисабон, Португалия
Краен срок за заявяване на участие: 31 май 2018 г.
Такса правоучастие: 20/40 евро (за студенти) и
40/60 евро (за други участници)
Организаторите отправят покана към научната общност за представяне на
доклади и участие в дискусия по проблемите на науката, технологията и
наследството
в
морския
свят,
рамкирани
от
феномена
деглобализация/глобализация; обсъждане на неговите основни пространства и
действащи лица; анализиране на национални и международни политики в
тяхната многопластовост (от местна към международна) в контекста на войни,
кризи, икономически растеж и колонизация/деколонизация.
Повече информация: http://ihc.fcsh.unl.pt/
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SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES EDUCATION
(30 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Чанаккале, Турция
Краен срок за заявяване на участие: 1 юни 2018 г.
Такса правоучастие: 55 евро (студенти и докторанти),
65 евро (учители, инструктори) и
80 евро (академични членове)
Симпозиумът има намерението да събере експерти и учени от различни
университети и институции с оглед дискутирането на образованието по
социални науки (география, религия, литература, философия, психология,
социални изследвания, социология, общо и чуждоезиково образование).
Предвижда се разглеждането на следните теми: модерното преподаване и
теории за обучение; стратегии на преподаване, методи и техники; учебни
програми; оценяване; учебници; обучение на учители.
Повече информация: http://usbes.org/

THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON E‐LEARNING AND E‐
TECHNOLOGIES IN EDUCATION (17 – 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Лодз, Полша
Краен срок за заявяване на участие: 17 август 2018 г.
Такса правоучастие: до 390 щатски долара
За участие в конференцията се приемат научни разработки, насочени към аудио‐
видео комуникации и медии, софтуерни инструменти за оценяване,
дистанционно обучение, платформи и портали за електронно обучение,
цифрови библиотеки за електронно обучение, виртуални лаборатории и класни
стаи, оценяване на учителите и много други теми.
Повече информация: http://sdiwc.net/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС.
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 23 стр.
Обърнато е внимание на различните подходи за обучението по роден език за
ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по‐често
в задължителното образование, отколкото във втората степен на средното
образование, както и извън рамките на училището, посредством доброволчески
или частни инициативи. Направен е преглед на обучението по майчин език в
Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция,
Швейцария и Швеция. Приложена е информация относно възможността за
полагане на изпит по български език за завършване на средно образование в
някои държави.

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ
ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 33 стр.
Идентифицирани са четири основни модела на публично финансиране на
научните изследвания в университетите, които се използват паралелно:
частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип
и въз основа на формула. Посочено е, че съвременната тенденция е
финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са
и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез
използване на количествени индикатори, като накрая се изтъкват и някои
дискусионни аспекти на проблематиката.
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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. Представени са основни характеристики на процеса на
оценяване в Австрия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Латвия,
Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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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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