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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

• Шрифт - Arial (MS Word XP или следващи версии).
• Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm,
Right: 20 mm.
• Paper Size - A4.
• Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing,
Single.
• Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special:
First Line, By: 1 cm.
• На първата страница под Header да се остави един празен
ред - Font Size 14.
• Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
• Един празен ред.
• Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12,
центрирано.
• Един празен ред.
• Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
• Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
• Един празен ред.
• Текст на доклада - Font Size 12.
• След литературата - трите имена на автора (авторите) с
научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените
програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат
номерация и наименование - под тях, центрирано.
• Таблиците да имат номерация и наименование - над тях,
подравнено вдясно.
• Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено
вдясно от тях.
• Цитираната в текста литература да се означава с числа,
заградени в квадратни скоби.
• Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по
фамилията на първия автор и да се описва съгласно
стандарта.
• Страниците да не бъдат номерирани.
• Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето.

Всички доклади, допуснати за представяне на конференцията и отговарящи на изискванията към оформлението
им, ще бъдат издадени в сборник “Втора национална
научна конференция с международно участие “Качество
на висшето образование”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на докладите е съгласно
примерен макет, публикуван на WEB сайта на конференцията:
http://qedu.ru.acad.bg

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ
Фирми и организации, които желаят да участват в
конференцията, трябва да заявят това до 10.11.2009 г.
Срещу такса от 200 лева фирмата (организацията)
получава право за презентация чрез доклад или постер,
участие в изложба, а също и за включване на рекламни
материали в програмата и сборника с докладите на
конференцията.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Таксата за участие може да бъде платена:
70 лв. (с ДДС) за български участници по банков път :
ТБ ОББ АД Русе – кв. Възраждане,
Русе, ул. ”Плиска” № 19
IBAN BG59UBBS80023106029309
BIC code: UBBSBGSF
Русенски университет
за НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КВО-2009

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
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В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ
И ПЕРСПЕКТИВИ

2009
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

35 EUR (с ДДС) за чуждестранни участници по банков
път:
UNITED BULGARIAN BANK PLG
SOFIA
BRANCH: Vazrajdane – Ruse
SWIFT: UBBSBGSF
IBAN BG54UBBS80023413881500
UNIVERSITY OF ROUSSE “A. KANCHEV”
For Scientific Conference KVO-2009
НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ
Заявка за настаняване в хотел може да се направи до
27.11.2009 г. Да се заяви желание за единична или
двойна стая, закуска, ограничение в цената на нощувката,
евентуално предпочитан хотел.
ЗА КОНТАКТИ
България, 7017 – Русе, ул. „Студентска” 8,
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Конференция „Качество на висшето образование”
тел.: +359 82 888 378 ; 301 (ас. д-р инж. Орлин Петров)
E-mail: qedu@ru.acad.bg

http://qedu.ru.acad.bg
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ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
ПАТРОНАЖ
Министър на образованието, младежта и науката

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. дтн Христо Белоев
Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. дин Сергей Игнатов
Заместник-министър на образованието, младежта и науката

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. дсн Цветан Давидков
Председател на Общото събрание на Софийски университет „Св.
Климент Охридски”

ЧЛЕНОВЕ
проф. Раду Дамян

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
проф. д-р Борислав Борисов
Председател на Съвета на ректорите на висшите училища

проф. дхн Иван Панайотов
Председател на Националната агенция за оценяване и акредитация

проф. дин Иван Илчев
Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

доц. дтн Христо Белоев
Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”

д-р Мария Фъртунова
Директор на Дирекция „Политика във висшето образование” при
Министерство на образованието, младежта и науката

Председател на управляващия комитет за висше образование и
изследвания (CDESR) към Съвета на Европа

доц. д-р Желю Владимиров
Заместник-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

доц. д.ик.н. Стати Статев
Заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство

доц. д-р Морис Гринберг
Заместник-ректор на Нов Български университет

проф. д-р Сашка Попова
Заместник-ректор на Медицински университет - София

доц. д-р Марко Тодоров
Русенски университет, Национална агенция за оценяване и акредитация

доц. д-р Илия Железаров
СЕКРЕТАР
доц. д-р Велизара Пенчева
Директор на Дирекция „Качество на образованието и акредитацията” на
Русенски университет „Ангел Кънчев”

СЕКРЕТАРИАТ

ВАЖНИ СРОКОВЕ

РЪКОВОДИТЕЛ
доц. д-р Таня Грозева

до 30.10.2009 г. – on-line регистриране на темата и
авторите на докладите чрез регистрационната форма,
публикувана в WEB сайта на конференцията. За всеки от
докладите се заявяват темата, имената на авторите и
резюмето.

КООРДИНАТОРИ
г-жа Ива Денчева
Главен експерт Дирекция „Политика във висшето образование” – МОМН

• Русенски университет “Ангел Кънчев”

д-р инж. Орлин Петров

• Национална агенция за оценяване и акредитация
• Съвет на Ректорите на висшите училища
• Национално представителство на студентските съвети
• Община Русе

Забележка: Организационният и програмният комитети си
запазват правото след получаване на докладите да ги
систематизират и да съставят програмата на Конференцията.

Български, руски, английски

• Министерство на образованието, младежта и науката
• Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1. Образователни подходи
- мотивация за отлични резултати (на
студентите и академичния състав);
- модели за обучение и оценяване на
студентите;
- административно-информационно
обслужване на студентите;
- качество и академична етика;
- добри практики.
2. Автономия и външно регулиране
- модели за финансиране на висшите училища;
- сътрудничество между висшите училища и
бизнеса;
- ефективно управление на висшите училища;
- осигуряване на реална автономия и
отговорности на висшите училища.
3. Акредитация и оценяване
- модели за акредитация;
- ефективност на вътрешните системи за
управление на качеството на висшите
училища;
- Национална квалификационна рамка.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

Технически университет - Габрово

Главен секретар на Русенски университет „Ангел Кънчев”

ИНСТИТУЦИИ - СЪОРГАНИЗАТОРИ
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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Русенски университет „Ангел Кънчев”

Място на провеждане:
Дати на провеждане:

Русенски университет
„Ангел Кънчев”
3 – 4 декември 2009 г.

до 20.11.2009 г. – предаване на докладите, чрез WEB
сайта на конференцията.
до 25.11.2009 г. – потвърждение до авторите за
приемане на докладите от Програмния комитет.
до 26.11.2009 г. – публикуване на програмата на
конференцията в WEB сайта.
до 30.11.2009 г. – превеждане на таксата за участие.

