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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.
Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
www.nacid.bg
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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/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ” НА
НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”
Краен срок: 16 март/10 май/5 юли/20 септември 2018 г.
Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма „Мобилност”.
Програмата е предназначена за финансиране на транспортни разходи на
български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в
международни, национални и локални културни форуми или посещения на
чуждестранни артисти и представители на културата и изкуствата. Приемат се
проекти на физически и юридически лица. Финансираните разходи са до
1 300 лв. (индивидуални пътувания) и до 4 000 лв. (групови пътувания).
Повече информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”
Краен срок: началото на месец юли 2018 г.
До участие в проекта се допускат всички действащи студенти, вписани в
Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от
МОН. Всеки студент има право да се включи в практиката веднъж в рамките на
своето обучение за придобиване на образователно‐квалификационна степен
(ОКС) „бакалавър” и веднъж в рамките на обучението за придобиване на ОКС
„магистър”. За успешно приключило се счита практическото обучение,
проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След
приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на
480 лв. За менторите, които обучават студентите, също е предвидено
възнаграждение.
Повече информация: https://praktiki.mon.bg/sp/
www.nacid.bg
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СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 Г.
Краен срок: 4 юли 2018 г.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания
2017 – 2021 (НППИ), приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерския
съвет, Националният център за полярни изследвания към Софийския универ‐
ситет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.
Ще бъдат подкрепени проекти в следните научни области, определени в
Националната програма за полярни изследвания:
‐ 1.Науки за земята
‐ 2.Биология и екология
‐ 3.Медицина
‐ 4.Геодезия, картография и ГИС
‐ 5.Океанографски науки
‐ 6.Инженерни науки
‐ 7.Хуманитарни науки
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/

КОНКУРС „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ“
Краен срок: 11 юли 2018 г.
Конкурсът е анонимен. Участниците трябва да изпратят един непубликуван
сонет от свое име или чрез псевдоним. Приемат се творби в различни вариации
на формата сонет, както и опити за модернизиране на формата.
Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ –
съорганизатор, Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, БНР „Радио
Видин“, Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и вестник „Вършец“.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/

ПЕТИ МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ“
Краен срок: 15 юли 2018 г.
В конкурса могат да участват ученици и студенти до 35‐годишна възраст с
авторски плакат на тема „Любовта е лудост“ (размер 50/70 см.), който да
съдържа надписа „Международен филмов фестивал „Любовта е лудост” или
International Film Festival „Love Is Folly“.
Повече информация: http://loveisfolly.com/novini/
www.nacid.bg
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ДЕВЕТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
Краен срок: 25 юли 2018 г.
Тематичните области, в рамките на които ще се финансират изготвените
научноизследователски и развойни проекти, са:
‐ 1. Мехатроника и чисти технологии
‐ 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика
‐ 3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
‐ 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер
до 500 000 лв. Максималният срок за реализацията на проектите е до 18 месеца.
Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по
проекта, не трябва да надвишава:
‐ 50% за индустриални научни изследвания
‐ 25% за експериментално развитие
Максималният интензитет на помощта е 80% от допустимите разходи.
Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е
предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон
или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на
Европейския съюз.
Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде
предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице
по смисъла на законодателството на държава членка на Европейския съюз и/или
организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава
членка на Европейския съюз, която следва да има статут на юридическо лице.
Повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=41370

ШЕСТИ КОНКУРС ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА НАУЧНА И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Краен срок: 31 юли 2018 г.
Наградата се дава в две групи от научни области:
‐ една Награда за природо‐математически науки;
‐ една Награда за социални и хуманитарни науки.

www.nacid.bg
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Наградата се дава на основен награден и на последовател на основния
награден.
Основният награден трябва да е учен с признат авторитет в своята област на
изследване, с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа
на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в
България. Наградата може да се даде и на научен колектив. Под научен
колектив се разбират учени, обединени по какъвто и да е формален признак
(научен или изследователски екип, съвместна дейност, съвместна публикация и
други подобни), стига дейността им, за която получават Наградата, да може да
се схване като обща от фактическо или резултатно гледище.
Последователят се посочва от основния награден. Последователят е учен, който
е доразвил, продължил или допринесъл за научната дейност на основния
награден.
Кандидатури за основен награден могат да се предлагат от първично научно
звено във висше училище или в научен институт. Кандидатът за основен награ‐
ден не е задължително да принадлежи или да е принадлежал към първичното
научно звено – предложител. Самопредлагане на кандидатура не се допуска.
Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на
основния кандидат, негова научна биография и списък с публикациите му.
Предложеният за основен награден бива незабавно информиран и ако прецени
това за уместно, предлага кандидатура на свой последовател, чийто документи
също се прилагат към предложението.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА НАЙ‐ДОБЪР
МЛАД УЧЕН НА АЛМА МАТЕР ЗА 2018 Г.
Краен срок: 31 юли 2018 г.
Кандидатурите се предлагат с решение на факултетния съвет. Предложението се
придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата, научна
биография и списък с публикации. За периода на присъждане на Наградата един
факултет може да прави предложение само за една кандидатура.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/
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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.

www.nacid.bg
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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://eur‐lex.europa.eu
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ГРАНТОВЕ НА GOOGLE ЗА ЖЕНИ, КОИТО УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ В
ОБЛАСТТА НА ИТ, ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Краен срок: различен за отделните конференции
Google вярва, че са необходими опит и разнообразни перспективи за
изграждане на инструменти, които могат да променят света. С тази цел Google
предоставя възможност за отпускане на безвъзмездни средства за посещаване
на конференции в областта на компютърните науки. Възможностите и
изискванията варират според региона. За Европа грантовете са предназначени
за жени, които имат желание да се развиват в областта на информационните
технологии. Те се състоят в безплатна регистрация за определените
конференции, както и парична сума в размер до 1 000 евро за покриване на
пътни разходи и разходи по настаняване.
Изисквания за кандидатките:
‐ Да учат или работят в областта на компютърните науки, компютърното
инженерство или в техническа област, свързана с предмета на
конференцията.
‐ Да имат силен академичен и/или професионален опит с доказани
лидерски умения.
‐ Да могат да присъстват на основните дни на една от изброените
конференции:
‐ Европейска конференция за компютърна визия (ECCV)
(краен срок: 29 юни 2018 г.)
‐ SREcon 2018 (краен срок: 1 юли 2018 г.)
‐ womENcourage 2018 (краен срок: 10 август 2018 г.)
‐ Европейските жени в Tech 2018 (краен срок: 1 септември 2018 г.)
Повече информация: https://buildyourfuture.withgoogle.com

DISCOVEREU
Краен срок: 26 юни 2018 г.
DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, по предложение на Европейския
парламент, целяща да предложи на младите хора на възраст 18 години
пътуване, което да им даде възможност да се възползват от свободата на
движение в Европейския съюз, да открият разнообразието на европейските
региони, да се насладят на културното богатство на Европа, да се свържат с хора
от целия континент.
Съгласно тази инициатива Европейската комисия ще избере в края на юни
2018 г. около 15 000 ентусиазирани млади хора на възраст 18 години и ще им
осигури безплатни билети за пътуване из целия ЕС през лятото на 2018 г.
www.nacid.bg
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По‐голямата част от пътуването ще е с влак. За да осигури достъп до целия
континент, travel pass ще предлага също алтернативи като автобус и ферибот. В
изключителни случаи и когато няма други транспортни средства, ще бъде
разрешено и пътуването със самолет. Това ще гарантира, че младите хора,
живеещи в отдалечени райони или на острови, също ще имат шанс да участват.
Изисквания към кандидатите:
‐ да са на възраст 18 години към 1 юли 2018 г. (родени между 2 юли 1999 г.
и 1 юли 2000 г.);
‐ да имат гражданство на една от държавите членки на Европейския съюз;
‐ да попълнят идентификационния номер или номера на паспорта си в
онлайн формуляра за кандидатстване;
‐ да започнат пътуването си в една от държавите членки на ЕС между 9 юли
и 30 септември 2018 г.;
‐ пътуването да е с продължителност между 1 ден и до 30 дни
включително;
‐ пътуването да обхваща най‐малко 1 и най‐много 4 дестинации в чужди
държави в рамките на ЕС;
‐ да желаят да станат посланик на DiscoverEU.
Повече информация: http://europa.eu/

КОНКУРС MEDIA4REGIONS 2018 MEDIA ЗА СТУДЕНТИ ПО
ЖУРНАЛИСТИКА
Краен срок: 29 юни 2018 г.
Участниците в конкурса трябва да представят реален проект, съфинансиран от
европейските фондове за регионално развитие и кохезия, в областта на
приобщаващия или устойчивия растеж (най‐вече създаване на работни места).
Кандидатите трябва да подготвят кратка статия (400 – 1 000 думи) ИЛИ видео‐
клип (макс. 3 минути), описващи проекта.
Кандидатите трябва да са:
‐

граждани на държава членка на ЕС;

‐

на възраст между 18 и 30 години;

‐

регистрирани като студенти по журналистика в държава членка на ЕС.

Приемат се кандидатури на всички официални езици на ЕС. В случай на
представяне на видео е необходимо да бъде предоставен и писмен сценарий на
английски език.
Повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions‐and‐cities/#!/
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РЕПОРТЕРСКИ ГРАНТОВЕ ЗА ЖЕНИ НА IWMF
Краен срок: 29 юни 2018 г.
Субсидията „Reporting Grants for Women’s Stories” на Международната
фондация за жените в медиите (IWMF) е нова финансова инициатива в подкрепа
на журналистиката, осъществявана от жени за жени.
Грантовете са в размер около 5 000 долара и са предназначени да покрият
разходите, свързани с подготвянето на репортажа, включително разходи за
пътуванията.
Изисквания:
‐

Могат да кандидатстват жени журналистки от целия свят.

‐

Професионалната журналистика следва да бъде основната професия на
кандидатките.

‐

Кандидатките трябва да имат три или повече години професионален
журналистически опит.

Повече информация: https://www.iwmf.org

EIT‐KICS‐2018 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ (EIT)
Краен срок: 12 юли 2018 г.
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС
със седалище в Будапеща, който насърчава предприемаческия талант и
подкрепя нови идеи, обединяващи „триъгълника на знанието“ на водещи
предприятия, университети и научноизследователски центрове, за да формират
динамични трансгранични партньорства, наречени „Общности на иновациите“
(ОЗИ — Общност на знанието и иновациите).
Поканата покрива приоритетните области „Градска мобилност“ (интелигентен,
екологичен и интегриран транспорт) и „Производство“ (производство с
добавена стойност).
Повече информация: https://eit.europa.eu/

www.nacid.bg

стр.12

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

06/2018

ПРОГРАМА ROMACT: ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
Краен срок: 16 юли 2018 г.
Компонентът „Транснационално сътрудничество и изграждане на капацитет” на
програмата ROMACT (ROMACT TCC) има за цел да подпомогне местните власти в
по‐доброто интегриране на маргинализирани общности, по‐специално тези от
ромски произход. Програмата се основава на тезата, че местните власти са в
най‐добра позиция да идентифицират предизвикателствата и потребностите на
своите територии. Взима се предвид и опитът на Съвета на Европа, по‐
специално по отношение на интервенциите на местно ниво, междукултурното
обучение и обучението на медиатори от ромски произход.
Поканата е отворена за местните органи на властта.
ROMACT TCC се състои от три модула:
‐

Модул А – Междукултурни обучения

‐

Модул B – Обучения по медиация

‐

Модул С – Подкрепа за транснационални работни посещения

Допустими държави: България, Чехия, Унгария, Италия, Румъния и Словакия.
Повече информация: http://coe‐romact.org

КОНКУРС ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ HG WELLS FICTION SHORT STORY
Краен срок: 23 юли 2018 г.
Тази година темата на конкурса е „Мир”. Разказите следва да са на английски
език с дължина от 1 500 до 5 000 думи.
Конкурсът се провежда в две категории:
‐

автори на възраст до 21 години с награда от 1 000 GBP (безплатно
участие);

‐

автори на възраст над 22 години с награда от 250 GBP (вписване за участие
– 10 GBP или 5 GBP с идентификационен номер на студент).

Повече информация: https://hgwellscompetition.com/
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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 между‐
народното 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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GOOGLE DIGITAL NEWS JOURNALIST FELLOWSHIPS НА
REUTERS INSTITUTE 2019
Краен срок: 29 юни 2018 г.
На разположение са две стипендии за два периода от 6 месеца – от януари
2019 г. Стипендиантите получават по 2 000 GBP на месец.
Повече информация: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/

СТАЖ В ОФИСА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ООН
ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 2018
Краен срок: 30 юни 2018 г.
Чрез програмата за стипендии за малцинствата стажът в Офиса на Върховния
комисар на ООН по правата на човека има за цел да даде на лица,
принадлежащи към национални, етнически, религиозни и езикови малцинства,
възможност да придобият знания за системата на ООН и за механизмите, които
се занимават с международните права на човека като цяло и по‐специално с
правата на малцинствата.
Стажът е от 1 до 30 ноември 2018 г. в Женева, Швейцария.
Повече информация:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/Fellowship.aspx

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ THE GLOBAL STUDY AWARDS 2018
Краен срок: 20 юли 2018 г.
Главната цел на наградата, предлагана съвместно от Британския съвет,
Асоциация ISIC и StudyPortals, е да насърчи младите хора да изживеят и
изследват нови страни, култури и езици.
Изисквания към кандидатите:
‐

да са навършили 18 години към дата 1 януари 2018 г.

‐

да са положили успешно тест IELTS в център на Британския съвет и да имат
валиден формуляр за изпитване (TRF), издаден от Британския съвет след
1 юни 2017 г.

‐

да имат валидна международна карта за самоличност (ISIC) и/или
международна младежка пътна карта (IYTC) към момента на подаване на
заявлението
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‐

да планират да се запишат в редовна форма на обучение в чуждестранно
висше училище през есента на 2018 г .

‐

да предоставят писмо за приемане и/или официално писмо за записване
от институцията до съответната крайна дата

Повече информация:
https://www.britishcouncil.de/pruefung/ielts/global‐study‐awards

СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Краен срок: 31 август 2018 г.
Стажантите получават месечна безвъзмездна помощ в размер на 1 176,83 EUR и
възстановяване на пътни разходи. Предоставя се и застраховка „Злополука и
здраве”.
Периодът на стаж е от март 2019 г. до юли 2019 г.
Повече информация: https://programmes.eurodesk.eu

ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ 2019 НА ФОНДАЦИЯ
GOTTLIEB DAIMLER И KARL BENZ
Краен срок: 1 октомври 2018 г.
Всяка година фондацията отпуска 10 стипендии на избрани постдокторанти,
младши професори или ръководители на изследователски групи. В
продължение на две години стипендиантите получават 20 000 евро на година за
финансиране на научни сътрудници, техническо оборудване, научни
командировки и участие в конференции.
Повече информация: https://www.daimler‐benz‐stiftung.de/cms/en/
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
LONDON INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION – LICE‐2018
(10 – 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Кеймбриджки университет, Великобритания
Краен срок за заявяване на участие: 25 юни 2018 г.
Такса правоучастие: 250 до 550 британски лири
Конференцията е посветена на напредъка на теорията и практиките в сферата на
образованието, като има за цел насърчаването на сътрудничеството между
учени и професионалисти от всички образователни сектори.
Повече информация: https://ec.europa.eu/epale/

ВТОРА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕВОД – TRAAD NBU 2018
(17 – 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Нов български университет, България
Краен срок за заявяване на участие: 30 юни 2018 г.
Такса правоучастие: безплатно (за студенти) и 15 лв. (за други участници)
Школата е ориентирана към студенти и преподаватели. Акцентите на
планираната програма са в областта на превода в туризма, устния превод и
превода на административни текстове.
Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

ARCHIVES IN THE AGE OF DIGITAL HUMANITIES
(24 – 25 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: University of Évora, Португалия
Краен срок за заявяване на участие: 30 юни 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Приемат се доклади в следните тематични кръгове:
‐

дигитализиране на обществени и частни архиви: ограничения,
перспективи, въздействие на технологичната революция върху и за
изследванията в сферата на социалните и хуманитарните науки;
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‐

методи и техники на дигитализиране и цифрово експониране: сканиране
на различни видове документи и тяхното организиране във файлове,
изграждане на архиви и цифрови платформи, експортиране, обработване
и извеждане от употреба на цифрови архиви;

‐

въздействие на информацията в цифров формат: въздействие на
документите, създадени в дигитална среда, използване на цифрови
източници в различни научни общности и от гражданското общество,
социалните мрежи като източници за изучаване на настоящето;

‐

обществена употреба на цифрови архиви: нови историографски подходи
за въздействието на цифровите архиви в сферата на социалните и
хуманитарните науки, използването на цифрови архиви и нови методи за
научни изследвания, въздействие на цифровите архиви в академичната
сфера и гражданското общество, интерпретиране и манипулиране на
цифрови документи.

Повече информация: http://ihc.fcsh.unl.pt/

11TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION (12 – 14 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Севиля, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 12 юли 2018 г.
Такса правоучастие: от 290 до 590 евро
Форумът се представя като една от най‐големите международни конференции в
сферата на образованието. Предвидените за разискване основни тематични
групи са: глобални проблеми на образованието и научноизследователската
дейност; образование – актуални тенденции и практики; нови предизви‐
кателства в сферата на висшето образование; обучение на преподаватели;
дизайн на учебни програми; акредитация и качество в образованието;
научноизследователска
дейност:
актуални
тенденции
и
практики;
сътрудничеството университет – индустрия; международна проектна дейност;
технологии в преподаването и ученето; развиващи се технологии в
образованието; управление и развитие на електронно съдържание.
Повече информация: https://iated.org/iceri/
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2018” (6 – 8 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Каварна, България
Краен срок за заявяване на участие: 31 юли 2018 г.
Такса правоучастие: от 0 до 80 лв. (за български участници)
от 25 до 50 евро (за чуждестранни участници)
В рамките на конференцията са обособени секциите: „Управление на
образованието”, „Непрекъснато образование”, „Обучаващи технологии”,
„Технически, природоматематически и икономически науки”, „Средства на
образователните технологии”, „Технологии на възпитанието и обучението на
водачи на МПС”. Предвидена е и студентска секция на тема: „Глобализацията и
проблемите на съвременната младеж. Образование без граници”.
Повече информация: http://www.tu‐sliven.com/

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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ИЗНЕСЕН СЕМИНАР НА ДОКТОРАНТСКИЯ ЦЕНТЪР ПРИ
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (12 – 14 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”
Краен срок за заявяване на участие: 10 септември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
В периода 12 – 14 октомври 2018 г. се планира провеждането на изнесен обучи‐
телен семинар за докторанти, млади учени и студенти магистри от СУ „Св.
Климент Охридски”, организиран с подкрепата на Докторантския център.
Тема на събитието е „Природни ресурси, климатични промени и социално‐
икономическата им значимост в исторически план”. Предвидено е в семинара
да изнесат лекции представители на факултетите съорганизатори (Геолого‐
географски факултет, Исторически факултет и Физически факултет). Възможност
за представяне ще имат и докторантите и младите учени. Изнесените доклади
ще бъдат публикувани в докторантския сборник, финансиран по проект
„ДокЦент”.
Участниците ще бъдат
организационния комитет.

одобрени

след

предварителен

подбор

от

Повече информация: https://phdsu.blogspot.com/

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018:
45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ”
(8 – 10 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ПУ „Паисий Хилендарски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 5 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: 50 лв.
Конференцията се организира по случай 45 години от основаването на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. В рамките на
конференцията са предвидени научни секции със следните теми:
‐

Литература, власт, импровизация.

‐

40 години Славистика в Пловдивския университет.

‐

As You Like It – English Studies Before and Now.

‐

Лингвистичната компетентност – виадукт към универсалността.

‐

Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.
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‐

Langue, littérature, communication interculturelle.

‐

Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

‐

Lengua, literatura y comunicación intercultural.

‐

Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

‐

Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты.

‐

Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация
на света – кръгла маса по ономастика, посветена на 45‐годишния юбилей
на Филологическия факултет и на 110‐годишнината от рождението на
акад. Владимир Георгиев.

Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ТЕМА „ПОЛЕТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”
(15 – 17 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Приемат се заявки в направленията:
‐

Филологията на фокус. Себерефлексия и перспективи.

‐

Литературата: история и теория.

‐

Езикът: история и теория.

‐

Културна антропология, фолклористика и етнология: история и
съвременни реалности.

‐

Медиевистиката: слово, образ и мелодика.

‐

Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална
реалност.

‐

Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности.

‐

Преводът: теория и практика.

Предвижда се публикуването на докладите след процедура по анонимно
рецензиране.
Повече информация: https://philol‐forum.uni‐sofia.bg/
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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, Литва, Обединеното кралство,
Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и
Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои от воде‐
щите 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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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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