
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН  КОЛЕЖ – АЛБЕНА 

организира  

ДЕСЕТА  

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

 от 23 до 25 септември 2014 г.  

на тема:  

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ:  

ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ 

  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Управление,  качество и иновации в образованието: ефективни практики 

 Качеството на човешките ресурси в образователната институция: ефективни 

практики 

 Теоретични, методически и аксиологични проблеми на непрекъснатото 

образование: ефективни практики 

 Нови образователни ценности за устойчиво развитие: ефективни практики 

 Развитие на професионалните компетенции през целия живот: ефективни 

практики 

 Подготовката на Учителя като ключова фигура в системата на непрекъснатото 

образование: ефективни практики 

 Мениджмънт на класа и на учебното занятие: ефективни практики.  

Работни езици на конференцията: български, английски и руски език 
 

Изисквания към материалите: 
◄ Размерът на ръкописа е до 8 страници в печат, шрифт - Times New Roman, размер 

12 (MS Word), разстояние между редовете 1,5 навсякъде; 

◄ Заглавието на ръкописа трябва да бъде централизирано и изписано с главни букви на 

български, английски или руски език, последвано от името на автора, написано на 

отделен ред с голяма и малки букви. След свободен ред се изписва с големи букви 

заглавието на доклада на английски език и, съответно, с голяма и малки букви името на 

автора. 

◄ В началото на доклада се помества Резюме и ключови думи на съответния език, на 

който се изнася докладът, а след него на български или на английски език в размер до 

10 реда.  

◄Всички таблици, графики и схеми се представят и в отделни файлове; 

◄ Ръкописи се приемат само със Заявка за кандидатстване. 

◄ Таксата за участие е 60 лева. Таксата за участие може да бъде платена чрез банков 

превод или в брой при пристигане ( Банкова сметка-ВУ Международен колеж-

http://vumk.eu/bg/infopage/539-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F---%D1%81%D0%B5


Албена, Уникредит Булбанк АД, IBAN:BG52UNCR96601012784019, BIC:UNCRBGSF, 

Основание: Научна конференция); 

◄Таксата за участие трябва да се изплаща само след писмо за потвърждение от 

Организационния Комитет, че ръкописът е приет и включен в Програмата на 

конференцията. 

◄ Ръкописи и Заявка за кандидатстване се представят по електронната поща на 

Организационния комитет: 

 

Е-мейл: research@vumk.eu ; d_kkamenova@abv.bg 

 

Висше училище Международен колеж – Албена предлага настаняване и нощувка в 

Студентски общежития (гр. Добрич) в размер на 12 лв. на вечер. В Учебния ресторант 

на Колежа се предлагат обяд и напитки. 

 

============================== ☼ =============================== 

 

▲ Всички приети материали ще бъдат публикувани на един от използваните езици: 

български, английски или руски език.   

 

Актуална информация ще бъде предоставяна на интернет страницата на Висше 

училище Международен колеж. 

 

Заявки за изнасяне на научни съобщения и резюме на доклада се приемат до  31 

август 2014 г., 17.00. 
 

До 10 септември ще получите Програмата на конференцията в окончателен вариант. 

 

Тел. за връзка:  

0889 331377; 058 655 630 

и на посочените по-горе имейли.   

 

www.vumk.eu                                                                  От Организационния комитет  
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