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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
СОФИЙСКО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ 2019 – ЕСЕННО ИЗДАНИЕ – ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ (DIGITAL TRANSFORMATION)
Краен срок: 8, 9, 10 ноември 2019 г.
Инициативата е на Нов български университет и има за цел да запознае
лекторите със студенти, докторанти, специалисти, за да обсъждат различни
казуси, актуални теми и предложения.
Повече информация: https://news.nbu.bg/

ЕЗИКОВО КАФЕ MEET2SPEAK
Краен срок: 9 ноември 2019 г.
Събитието се организира с цел да събере хора, които искат да упражнят своя
говорим чужд език в една неформална, комфортна обстановка, където
младежите да развият и обогатят езиковите си умения.
Повече информация: https://www.volontime.com/

СЪВРЕМЕННИТЕ 3D ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
Краен срок: 12 ноември 2019 г.
На посочената дата се планира 3D академията да изнесе лекция и да поредстави
презентация на методиката и работата на 3D принтерите и тяхното приложение
в развитието на съвременните технологии.
Повече информация: https://news.nbu.bg/

СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XI И XII КЛАС
Краен срок: 17 ноември 2019 г.
Конкурсът се състои от превод на кратки текстове от и на български език
(английски, френски, испански, италиански или руски език).
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Участие могат да вземат ученици от XI и XII клас от гимназии с изучаване на
чужди езици и средни училища с интензивно изучаване на чужд език в София и
страната.
Повече информация: https://news.nbu.bg/

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“, С ПОДКРЕПАТА НА ОП
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
Краен срок: 31 март 2020 г.
Сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на
Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения
BG05M2OP001‐3.013 “МИГ „Дряново‐Трявна – в сърцето на Балкана“ ‐
Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в
трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014‐2020
г.
Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и
ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до
качествено образование.
Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е‐кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси:
‐ на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
http://www.mig‐dryanovo‐tryavna.eu/
‐ в ИСУН2020 – https://eumis2020.government.bg
Повече информация: http://www.opnoir.bg/
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МИГ „СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54“, С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
2014 – 2020 Г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ.
Краен срок: 30 юни 2020 г.
Местната инициативна група „Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001‐3.011 МИГ
„Стамболово‐Кърджали 54“ – Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Процедурата се
съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с Приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен
приоритет 9.ii „Социално‐икономическо интегриране на маргинализираните
общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца от
маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено
образование.
Проектните предложения по процедурата се подават само по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е‐кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местната
инициативна група „Стамболов – Кърджали 54“ www.lagsk.eu и
https://eumis2020.government.bg.
Повече информация: https://www.eufunds.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
За да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде подписан договор за
финансиране достатъчно време преди провеждане на форума, препоръчително
е проектното предложение да бъде подадено до:
‐ 1‐ви ноември на предходната година – за международни форуми,
които се провеждат от 1‐ви януари до 31‐ви юли на следващата година.
‐ 1‐ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се
провеждат от 1‐ви юли до 31‐ви декември на настоящата година.
www.nacid.bg
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Цели се подпомогне провеждането на международни научни форуми на
принципа на споделеното финансиране за установяване на сътрудничеството на
българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните
научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.
Допустими кандитати: 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.
Повече информация: https://www.fni.bg/

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

ПРОГРАМА „ТАЛАНТИ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Програмата има за цел да подпомага обучението на талантливи младежи, да
подкрепя участието им в научно‐технически изяви. Стимулира се провеждането
на специализирани школи, университети, международни конгреси, симпозиуми
и други научни изяви.
Повече информация: http://www.evrika.org/

ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на млади учени във
фундаменталните и приложни области на науката, техниката и технологиите и по
този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие, да стимулира
привличането на млади хора в научни изследвания. Чрез нея се финансират
научни изследвания и публикации в престижни научни издания на млади учени
до 35 години или младежки колективи, в които младите хора на възраст до 35
години са не по‐малко от 75.
Повече информация: http://www.evrika.org/
www.nacid.bg
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ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“
се организират дейностите на фондацията, свързани с информационното
осигуряване и разпространението на научно‐технически знания сред младежта и
децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление –
конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно‐технически
състезания, олимпиади, изложби, както и да насърчава международното
сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на науката,
техниката, технологиите и управлението. Тя подкрепя инициативи, стимулиращи
реализацията на европейските стратегии за развитие на техниката и
технологиите и стимулира интеграционните процеси сред младите хора и
техните организации.
Повече информация: http://www.evrika.org/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
КОНКУРС KICK START 2019 НА GOOGLE ЗА КОДИРАНЕ
Краен срок: 17 ноември 2019 г.
Kick Start е глобален онлайн конкурс за кодиране, състоящ се от тричасови
рундове от различни алгоритмични предизвикателства, проектирани от
инженерите на Google.
Участниците ще развиват способностите си за програмиране, докато получават
поглед към техническите умения, необходими за кариера в Google (най‐добрите
участници могат да бъдат поканени на интервю в Google).
Конкурсът е предназначен за хора от цял свят, които са на 18 или повече години.
Повече информация: https://codingcompetitions.withgoogle.com/kickstart

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА ANDREU WORLD ЗА ДИЗАЙН НА СТОЛ
И/ИЛИ МАСА, 2019
Краен срок: 29 ноември 2019 г.
Конкурсът е насочен основно към студенти, които се обучават в специалност
„Интериорен дизайн“. В него могат да участват и професионалисти в областта на
мебелното производство, без възрастова граница.
Кандидатите могат да получат повече информация за събитието на посоченият
имейл и телефони за конктакт в уебсайта на Andreu World.
Повече информация: https://www.andreuworld.com

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С САЩ (ASSIST) И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(HMC) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Краен срок: 6 декември 2019 г.
Българска асоциация по четене заедно с ASSIST и HMC обявява ежегодния
конкурс за 10‐класници, финалистите от която ще получат стипендии от
чуждестранни партньорски организации за обучение в едно от техните училища.
Повече информация: http://4egvarna.com/
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА
КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „FUTURE TIME TRAVELLER“
Краен срок: 31 декември 2019 г.
Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно
консултиране във всички сфери на образованието и обучението, например:
• кариерни консултанти;
• педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници,
които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на
професионалното ориентиране на ученици, студенти и възрастни;
• обучители в неформалната сфера.
Участие могат да вземат следните кандидати от всички европейски държави:
• индивидуални участници (кариерни и педагогически специалисти,
специалисти по пазара на труда, психолози и др.);
• професионални екипи, съставени от повече от един участник;
• смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на
целевите групи.
Повече информация: http://future‐time‐traveller.eu/bg

OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING
Краен срок: 13 май 2020 г.
Проектите следва да са в областта на 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/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА
SOUTHEAST ASIA – EUROPE
Краен срок: различен за всяка тематична област
SoutheastAsia – Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност
и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и
иновациите чрез съвместно финасиране на научно‐изследователски проекти.
Фонд „Научни изследвания“ участва като финансираща организация.
www.nacid.bg
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Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи
проекти в следните тематични области:
‐ Water Integrated Water Resource management;
‐ Nanotechnologies;
‐ ICT. ICT for innovative service creation based on existing technologies
including end‐users through living labs or innovation hubs;
‐ Waste;
‐ Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance);
‐ Food;
‐ Restorative /regenerative economy;
‐ Machine Learning.
Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които
са: Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО и Научни
организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.
Повече информация: https://www.sea‐eu‐jfs.eu/calls

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА СТУДЕНТСКИ
ИЗЛОЖЕНИЯ В ИНДИЯ
Краен срок: текущ
Отправена е покана за участие на български висши училища на предстоящите
форуми на BEGIN Group, организатор на пролетни и есенни изложения за
кандидат‐студенти, в Делхи, Мумбай и Бангалор, през есента на 2019 г. и
пролетта на 2020 г.
BEGIN Group е международна организация за образователни изложения,
създадена през 1999 г. Всяка година се провеждат над 50 образователни
събития в Индия, Тайланд, Виетнам, Украйна, Германия и ОНД.
Повече информация: https://begingroup.com/

ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ
Краен срок: постоянен
Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране (до
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области.
Програмите могат да включват, но не се ограничават до:
‐ Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM);
‐ Медийна грамотност и свобода;
www.nacid.bg
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Младежки нововъведения и лидерство;
Развитие на концепцията за Съединените щати;
Образование;
Изкуство и култура;
Гостуващи американски експерти и
Предприемачество.

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/

ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН НА АЗИАТСКО‐ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ
АСЕМ – ASEM DUO
Краен срок: текущ
Програмата за образователен обмен на АСЕМ – ASEM DUO e важна форма на
взаимодействието между Европа и Азия в областта на образованието. Обменът
по линия на Програмата ASEM DUO се осъществява на основата на подписани
двустранни споразумения за сътрудничество между университети от Европа и
Азия, като участващите в инициативата университети периодично обявяват
конкурси за кандидатстване по линия на Програмата. Съгласно условията на
Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в
университети в Азия и обратно.
Повече информация: http://www.asemduo.org/

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХОРА „ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО“
Краен срок: текущ
Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 13 до 19 години и има за цел
да повиши тяхната осведоменост и да провокира мислене за работните места на
бъдещето, как те се появяват и уменията, които ще изискват.
Възможно е участие чрез един от следните формати:
‐ кратък текст (есе), изпратен директно в онлайн формуляра;
‐ кратко 1‐мин. видео (компютърно генерирани анимации, колажи,
визуализация и т.н.), обясняващо как си представят работата на
бъдещето. Видеото не трябва да съдържа изображения на деца или
други частни лица без тяхното съгласие.
‐ кратка презентация до 5 слайда. Презентацията трябва да бъде качена
на SlideShare.net, а линкът към нея трябва да бъде копиран в онлайн
формуляра.
Повече информация: http://future‐time‐traveller.eu/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Краен срок: 30 ноември 2019 г.
За стаж през периода март‐юли 2020 г. срокът за кандидатстване е 30 ноември
2019 г.
Парламентът предлага няколко варианта за стажове в рамките на своя
секретариат, за да предостави възможности за професионално обучение и за по‐
добро разбиране на това какво е Европейският парламент и какво прави.
Предоставят се възможност за стаж и за хора с увреждания.
Повече информация: https://ep‐stages.gestmax.eu/

СТИПЕНДИЯ ОТ EDUCATIONS.COM
Краен срок: 13 април 2020 г.
Еducations.com е глобално онлайн място за среща на ученици/студенти, училища
и висши училища в над 210 страни. Тук бъдещите студенти могат бързо и лесно
да намерят подходяща информация за възможностите за обучение в чужбина,
докато училищата и висшите обръзователни институции могат да се представят
ефективно на подходящата аудитория.
Организациятапредлага стипендия в размер до 5 000 евро за есенно‐зимния
семестър на 2020 г., за студенти от всяка държава, които са избрали да
продължат обучението си в магистърска степен в европейски университет.
Повече информация: https://www.educations.com/scholarships

ЕЛЕКТРОНЕН КУРС „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС. ПЪТЕВОДИТЕЛ
НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ“
Краен срок: текущ
Курсът има за цел да подкрепи учителите, в мисията им, насочена към това – да
научат учениците си да четат, пишат и смятат; да ги мотивират да учат; да им
помагат да растат уверени в способностите си; да се чувстват част от общност,
която ги приема и подкрепя.
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Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил
полезен за ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална
педагогика. Записането в него изисква регистриране в обучителната платформа
на центъра чрез въвеждане на личен имейл адрес и парола.
Цена за записване и за получаване на пълен достъп до курса – 49 лв.
Повече информация: http://priobshti.se/trainings/

СТАЖ ПО ПРОГРАМА „УНИКА АКАДЕМИЯ“
Краен срок: текущ
За втора поредна година застрахователна компания УНИКА стартира проекта
„УНИКА Академия“. Това е платена стажантска програма, ориентирана към
професионалните и образователни потребности на младите хора в България.
Целта на Академията е да запознае стажантите със спецификите на
застрахователния бранш.
Програмата е с продължителност от 3 до 6 месеца и е изцяло съобразена с
натовареността и образователните потребности на студентите. Стажантите имат
възможност да кандидатстват в четири отделни профила – продажби, финанси,
застраховане и право, в зависимост от индивидуалните си професионални
интереси. В процеса на своя стаж студентите ще работят съвместно с няколко
екипа и ще се включат в разнообразни проекти на различни дирекции.
Повече информация: https://www.uniqa.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 и 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 е в периода от юни 2018 г. до 2020 г.
За компании:
Програмата цели да привлече компании (от МСП до големи предприятия),
които имат капацитет да обучават студенти в реална работна среда, но
нямат ресурсите или времето да организират свои собствени стажантски
програми.
За студенти:
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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 г. до края на 2020 г. Те
могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца.
Повече информация: http://youthub.bg/

ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО‐АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ.
Краен срок: постоянен
Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране (до
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области.
Програмите могат да включват, но не се ограничават до:
‐ Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM);
‐ Медийна грамотност и свобода;
‐ Младежки нововъведения и лидерство;
‐ Развитие на концепцията за Съединените щати;
‐ Образование;
‐ Изкуство и култура;
‐ Гостуващи американски експерти и
‐ Предприемачество.
Повече информация: https://bg.usembassy.gov/
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „КОНФЛИКТЪТ И НЕГОВОТО
РАЗРЕШАВАНЕ – ЮРИДИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ” (29 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий
Краен срок за заявяване на участие: 5 ноември 2019 г.
Такса правоучастие: 70 лв./40 евро
В поканата за конференцията е посочено, че приоритетно, но не единствено,
внимание ще имат предложения за доклади, които се отнасят до проблеми като:
‐

Актуални тенденции и изследвания върху конфликта и неговото
разрешаване – юридически, исторически, икономически и
психологически аспекти;

‐

Сравнително правни изследвания на практиките в държави членки на
ЕС, както и практиките на българските съдилища;

‐

Исторически традиции при разрешаване на конфликти – юридически,
исторически, икономически и психологически аспекти;

‐

Модели за разрешаване на спорове и конфликти в политически аспект;

‐

Психологически аспекти на разрешаване на конфликти.

Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

V СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МЛАДИТЕ” (21 – 22 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Филиал „Л. Каравелов“ –
Кърджали
Краен срок за заявяване на участие: 8 ноември 2019 г.
Такса правоучастие: няма
Научният форум позволява участие с до два доклада, непубликувани до този
момент, в следните тематични направления:
‐ литература и езикознание;
‐ история;
www.nacid.bg

стр.15

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

11/2019

‐
‐
‐

биология и екология;
педагогика и психология;
администрация, управление и туризъм.

Задължително изистване е в изследването да бъде включен преподавател – като
съавтор или научен ръководител. Първият автор на доклада задължително
трябва да бъде студент.
Повече информация: http://www.uni‐kardzhali.com/

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019
Място: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Краен срок за заявяване на участие: 10 ноември 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Организационният комитет приема заявки за участие в следните направления:
‐ Актуални тенденции в развитието на съвременния български език
(отделен том в памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров).
‐ Славистика и Балкански езици и култури
‐ Through the Looking Glass: English Studies in Time.
‐ Общо и съпоставително езикознание.
‐ Langue, littérature, communication interculturelle/Sprache, Literatur,
interkulturelle Kommunikation/Lengua, literatura y comunicación
intercultural/Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.
‐ Пространства русского языка, литературы и культуры в современном
мире.
‐ Теория и история на литературата и Сравнително литературознание.
Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

ХІV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ НА ТЕМА THRACING
THE PAST: FROM BRONZE AGE COMMUNITIES TO IRON KINGDOMS
(6 – 10 МАЙ 2020)
Място: гр. Дева, Румъния
Краен срок за заявяване на участие: 30 ноември 2019 г.
Такса правоучастие: 50 евро (до 15 януари 2020 г.)
75 евро (до 15 март 2020 г.)
Приемат се доклади и постери, посветени на различни аспекти от историята на
Древна Тракия и траките.
Повече информация: https://www.facebook.com/
www.nacid.bg
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБЛЕКЛОТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В
МИНАЛОТО. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВОРИТЕ“ (24 – 25 ЯНУАРИ 2020 Г.)
Място: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията се организира от Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и Института по етнография и фолклористика с Етнографски музей при
БАН в рамките на проект „Местно производство, облекло и езиково богатство
(принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“, ДН 10/12.
Повече информация: https://www.slav.uni‐sofia.bg/

VІ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
GEOBALCANICA 2020 (12 – 13 МАЙ 2020 Г.)
Място: гр. Охрид, Македония
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г.
Такса правоучастие: 160 евро (ранна регистрация за редовни участници)
130 евро (ранна регистрация за студенти и докторанти)
200 евро (редовна регистрация)
70 евро (за гости)
Конференцията се организира от дружество „Геобалканика“. Предвидени за
разглеждане са различни теми от сферата на науките за земята, включително
свързани с географското образование, като географска дидактика, нови методи
на преподаване, теренна работа и електронно обучение.
Повече информация: http://geobalcanica.org/
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА LANGUAGE,
IDENTITY AND EDUCATION IN MULTILINGUAL CONTEXT – LIEMC2020
(20 – 21 ФЕВРУАРИ 2020 Г.)
Място: Университет по приложни науки в гр. Хага, Холандия
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г.
Такса правоучастие: 180 евро (ранна регистрация за редовни участници)
120 евро (ранна регистрация за студенти и докторанти)
240 евро (стандартна регистрация)
160 евро (стандартна регистрация за студенти и
докторанти)
Конференцията
разисква
всички
аспекти
на
лингвистичните
и
социолингвистичните компетентности и практики на лицата билингви и
мултилингви, които пресичат съществуващите социални и лингвистични
граници, възприемайки или адаптирайки се към нови и застъпващи се
лингвистични пространства.
Предвидените за разглеждане теми включват: многоезично образование,
грамотността в условията на многоезичие (pluriliteracy), интеркултурни и
глобализационни въпроси на мултилингвизма и др.
Повече информация: https://liemc2020.wordpress.com/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА
СПИСАНИЕ CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING
(ПРОЛЕТ 2020 Г.)
Издател: Държавен университет на Уорчестър, САЩ
Краен срок: 15 декември 2019 г.
Такса за публикуване:

няма

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 2020 г. е Digital Pedagogies.
Повече информация: https://www.worcester.edu/
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС FISHING AND GREEK COLONISATION IN THE
BLACK SEA DURING ANTIQUITY: A GEOGRAPHICAL AND REGIONAL
APPROACH (26 – 27 МАРТ 2020 Г.)
Издател: Екс‐ан‐прованс, Франция
Краен срок: 15 декември 2019 г.
Такса за публикуване:

няма

Организаторите приемат заявки за участие от всички изследователи, проучващи
използването на рибните ресурси на Черно море въз основа на археологически
и епиграфски данни, антични извори и др.
Повече информация: http://www.mmsh.univ‐aix.fr/

ХVІІІ ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
EDUCATIONAL REFORMS WORLDWIDE (23 – 26 ЮНИ 2020 Г.)
Място: гр. София
Краен срок за заявяване на участие: 14 февруари 2020 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
образованието;
‐

и

международно

образование,

история

на

международни организации и образование;

‐ училищно
предприемачество;

образование:

политики,

иновации,

практики

‐

висше образование, образование и обучение на учители;

‐

право и образование;

‐

научно образование и научноизследователска практика.

и

Повече информация: http://bces‐conference.org/
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ НАУКИ В
ЦИФРОВАТА ЕПОХА ICIS2020 (1 – 3 МАЙ 2020 Г.)
Място: Кеп, Камбоджа
Краен срок за заявяване на участие: 9 февруари 2020 г.
Такса правоучастие: 385 евро (редовна регистрация)
325 евро (неприсъствено участие)
200 евро (за допълнителен доклад)
Форумът акцентира върху три тематични кръга:
‐

Естествените науки в цифровата епоха (научни изследвания, изкуствен
интелект, цифрово инженерство и др);

‐

Социалните науки в цифровата епоха (цифрова икономика, електронно
управление, науки за образованието и др.);

‐

Изкуството и хуманитаристиката в цифровата епоха (културология,
творческо писане, история и др.).

Повече информация: https://ics.events/

XI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ EDUCATION, RESEARCH &
DEVELOPMENT (23 – 27 АВГУСТ 2020 Г.)
Място: гр.Бургас
Краен срок за заявяване на участие: 29 февруари 2020 г.
Такса правоучастие: 360 лв. (редовна регистрация)
240 лв. (за участници в миналогодишното издание)
240 лв. (за аспиранти до 30 г.)
Организаторите приемат доклади в следните тематични направления:
‐

Знанието – основен фактор за производителността и икономическия
растеж;

‐

Висшето образование: глобализация и интернационализация;

‐

Социализацията на младежта в съвременното общество;

‐

Научните изследвания: резултати и перспективи;

‐

Образование, личност и общество;

‐

Електронното обучение и виртуалните иновации.

Повече информация: https://www.sciencebg.net/
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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ
„НАУКА“
Издател: Съюз на учените в България
Краен срок: текущ
Такса за публикуване:

няма

Изданието е национално общонаучно периодично научно списание, което
излиза в шест книжки годишно. Разглеждат се за публикуване материали, които
кореспондират с професионалните интереси на бълграските учени,
преподаватели, млади изследователи, докторанти и студенти:
‐

научни и обзорни статии;

‐

за развитие на нови научни области и взаимни връзки между
отделните научни направления в национален, европейски и световен
мащаб;

‐

по актуални проблеми на науката, технологиите, иновациите, висшето
образование;

‐

за програми и проекти, свързани с науката, иновациите, новите
технологии, образованието, устойчивото развитие в полза на
обществото;

‐

по организация, научна политика и популяризиране на науката;

‐

за културно‐историческото наследство, вкл. за история на науката и
техниката;

‐

за видни български и чуждестранни учени;

‐

за популяризиране дейността на държавни и неправителствени
институции в областта на научните изследвания и иновациите;

‐

за отличени български учени у нас и в чужбина;

‐

за значими научни прояви, вкл. за дейности на секции и клонове на
СУБ;

‐

за предстоящи научни прояви у нас и в чужбина;

‐

материали от информационен или организационен характер;

‐

представяне на книги с тематика, отговаряща на редакционната
политика на списанието.

Статиите за сп. „Наука“ се рецензират анонимно от български и чуждестранни
специалисти в дадената област и се докладват от член на редколегията.
Повече информация: http://spisanie‐nauka.bg/
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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА
СПИСАНИЕ „ПЛОВДИВСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ“
Издател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Краен срок: текущ
Такса за публикуване:

няма

Списанието се издава от катедра „История и археология“ към Философско‐
историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Излиза два пъти в годината, в печатен и електронен формат. Разглеждат се за
публикуване студии, статии, съобщения, рецензии и отзиви. Получените
материали подлежат на анонимно рецензиране.
Повече информация: https://logos.uni‐plovdiv.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА
СПИСАНИЕ „HIPERBOREEA“
Издател: Балканска асоциация по история
Краен срок: 6 януари 2020 г.
Такса за публикуване:

11 евро

Списанието се издава съвместно от Балканската асоциация по история –
Букурещ, Румъния и Държавния университет на Пенсилвания, САЩ. Разглеждат
се за публикуване студии, статии и други материали за Югоизточна Европа,
свързани с културна, политическа, военна, социална, икономическа история и
археология без ограничения на историческия период, както и
интердисциплинарни проучвания. Всички студии и статии подлежат на двойно
анонимно рецензиране.
Повече информация: http://www.psupress.org/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ
НА НАЦИД
EВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА
ПО ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ
Реферативен обзор, 35 стр.
В реферативния обзор е представена концепцията за обучението по пътна
безопасност на Европейския съвет за безопасност на транспорта. Направен е
преглед на политиките и практиките в Европа, като по‐специално внимание е
отделено на Пътеводителя за добри практики в образованието по пътна
безопасност в ЕС и националната политика в Нидерландия.

СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУЧНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС И САЩ
Реферативен обзор, 47 стр.
Представени са препоръките на Световната организация за интелектуална
собственост за трансфера на технологии от университетите към индустрията.
Разгледано е националното законодателство във Великобритания, Естония,
Италия, Нидерландия и САЩ, както и конкретни институционални политики и
практики.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ, ЗАПИСАНИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС, ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ
Фактографска справка, 30 стр.
Във фактографската справка са представени възможностите за трудова заетост
на редовните студенти за 28 държави в Европа. Обобщено е, че съгласно
европейското законодателство относно свободното движение на хора и услуги
няма законови ограничения по отношение на трудовата заетост на студентите,
но съществуват стриктни регулации за достъп до европейския пазар на труда за
www.nacid.bg
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студентите от трети страни. Ограничения във връзка със заетостта на студентите
са регламентирани във вътрешните правилници на висшите училища.

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В
СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 37 стр.
Представени са утвърдени добри практики в издаването на съвместни дипломи
и обобщени данни за някои аспекти на съвместните програми и степени във
висшето образование в Европа. Разгледано е съвместното издаване на една
диплома от сдружени висши училища в някои страни членки на ЕС (Австрия,
Германия, Естония, Унгария, Чехия и Швейцария).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 47 стр.
Реферативният обзор съдържа актуални данни за организацията на
предучилищното образование в европейските държави. Представена е
продължителността на задължителното образование/обучение и възраст на
учениците, информация за предоставяните и използвани дидактически
средства, както и регулацията на обучението в предучилищното образование.

СТАНДАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АНГЛИЯ, ЕСТОНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ,
СЛОВЕНИЯ И ФРАНЦИЯ
Реферативен обзор, 38 стр.
В реферативния обзор са резюмирани резултатите и изводите на Работната
група за училищната политика към Генералната дирекция за образование и
култура на ЕК, включително приоритетите и повтарящите се проблеми в
първоначалното образование и обучение на педагогическите кадри. Разгледани
са основните нормативни изисквания за упражняване на учителската професия,
кариерното развитие и оценяване на педагогическия персонал във
Великобритания (Англия), Естония, Нидерландия, Словения и Франция.
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INFOсвят

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ, бр.2, 2019

ТЕМА НА БРОЯ: ПРОГРАМИ, МЕРКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ............................. 3
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ НА АВСТРАЛИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И
НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА ........................................................................................................ 25
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗ .............. 37
KiVa – ПРОГРАМА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НА ФИНЛАНДИЯ ................................................................... 40
ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................... 43
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INFOсвят

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, бр.3, 2019

ТЕМА НА БРОЯ: ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА:
СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, БАРИЕРИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ..................................................................... 4
ДОБРИ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................ 13
ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ....................................................................................................... 30
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НИДЕРЛАНДИЯ ....................................................... 37

www.nacid.bg

стр.26

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

11/2019

