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ОСНОВНА ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА е
да стимулира научен дебат по методологически,
теоретични,
практически,
нормативни
и
технологически аспекти на електронното обучение
във всичките му разновидности; да събере заедно
изследователи, преподаватели, докторанти и IT
специалисти от страната и чужбина, които да
споделят своите изследователски резултати и
практически опит в проектирането и провеждането
на електронно учебно съдържание и онлайн
обучение; да положи основите на сътрудничество
между различни партньори в тази интердисциплинарна реалност.

НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ
ОРГАНИЗИРА ОТ:

 Националния център за дистанционно обучение;
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 Българския виртуален университет.
Под патронажа на Министерството на образованието и науката;

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Съпредседатели:
проф. дхн Борис Гълъбов
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
проф. д-р Ангел Смрикаров
 Членове:
проф. дмн Георги Тотков
проф. д-р Красен Стефанов
проф. д-р Боян Бончев
проф. д-р Ренета Божанкова
проф. д-р Албена Василева-Йорданова
проф. д-р Андрей Захариев
проф. д-р Веселка Павлова
проф. д-р Цветомир Василев
доц. д-р Елиза Стефанова
доц. д-р Павел Бойчев
доц. д-р Елена Бояджиева
доц. д-р Николай Цанев
доц. д-р Цветозар Георгиев
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доц. д-р Анелия Иванова
доц. д-р Галина Иванова
доц. д-р Доника Вълчева
доц. д-р Емилия Великова
доц. д-р Милена Кирова
доц. д-р Александър Димов
доц. д-р Милен Петров
д-р Благовесна Йовкова
д-р Любка Алексиева
д-р Теменужка Зафирова-Малчева
д-р Ваня Стойкова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
 Председател:
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
 Членове:
доц. д-р Боряна Хаджиева
д-р Благовесна Йовкова
Венцислав Стоилов
Соня Ханджиева

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални и пр.)
аспекти на електронното обучение
 Технологични решения за подпомагане и
реализиране на електронното обучение:
платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи
виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.
 Дигиталното поколение и образователната
система
 Роля на технологиите за предоставяне на
равен достъп до образование
 Качество на електронното обучение
 Виртуални университети и кампуси –
управленски и технологични аспекти
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ:
• Шрифт - Arial (Word XP или следващи версии).
• Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm,
Left: 20 mm, Right: 20 mm.
• Paper Size - A4.
• Междуредово разстояние - Format, Paragraph,
Line spacing, Single.
• Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First
Line, By: 1 cm.
• Header - като в доклада образец в WEB сайта.
• 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.
• Footer - като в доклада образец в WEB сайта.
• Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето.

Докладът трябва да бъде изпратен в DOC и PDF
формат по електронна поща на следния адрес:
office@e-center.uni-sofia.bg.
Доклад-образец може да бъде изтеглен от Уеб сайта на
научната конференция на адрес:
http://ncel.e-center.uni-sofia.bg след 4 януари 2016 г.
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ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички доклади ще бъдат рецензирани.
Постъпилите в определените срокове и одобрени
доклади, които отговарят и на изискванията за
оформление, ще бъдат включени в СБОРНИКА
ДОКЛАДИ, който ще бъде публикуван на хартиен
и електронен носител включително на сайта на
конференцията
преди
датата
на
нейното
провеждане.

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

• за български участници
- 75 лв.;
• за чуждестранни участници - 75 euro.
Таксата е за един доклад. Срещу внесената такса се
получава папка с материалите на конференцията,
включително програмата, сборникът с докладите и
куверт за коктейла на конференцията.
Таксата за участие може да бъде платена:
• предварително - по банков път (75 лв./euro):
ОББ - КЛОН ШИПКА
Сметка IBAN: BG 74 UBBS 74281010800614,
BIC: UBBS BGSF
Национален център за дистанционно обучение
Основание за плащане: Такса правоучастие в
Национална конференция по ЕО’16
Трите имена: ………. (на вносителя)
• при регистрацията на място - в брой (90
лв./euro).
Сканираното банково бордеро, удостоверяващо
превода на таксата, заедно с всички необходими за
издаването на фактурата данни - организация,
адрес, БУЛСТАТ, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя
се
изпращат
на
Венцислав
Стоилов
v.stoilov@feb.uni-sofia.bg (най-късно 3 работни дни
след датата на превода).

VI-та НК по Е-ОБУЧЕНИЕ във ВУ

6

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
• български, английски, руски;
ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Фирми и организации, които желаят да участват
в конференцията, трябва да заявят това до
15.04.2016 г. Срещу такса от 250 лв. без ДДС
фирмата получава право за презентация чрез
доклад или постер, за изложба, а също и за
включване на рекламни материали в програмата
и сборника с докладите на конференцията.

СРОКОВЕ

• до 29.02.2016 г. – изпращане на докладите и
на регистрационната форма по електронна
поща;
• до 31.03.2016 г. – изпращане на рецензията
и решението на Програмния комитет;
• до 15.04.2016 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на
такса-правоучастие;
• до 15.05.2016 г. – резервиране на места в
Творчески дом на Софийски университет.
Китен - е-mail: tdkiten@gmail.com
Телефони: 0550 36 154
GSM: 0878 849 820
Веселин Йорданов - управител

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ

02 юни 2016 г.:
09:00 - 16:00 ч.– пристигане и регистрация;
16 ч. - откриване, пленарна сесия;
19:30 ч. - коктейл
3 и 4 юни – заседания по секции и представяне
на фирмите-участници

ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ ОТПРАВЯЙТЕ
КЪМ:
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Боряна Хаджиева на адреси:
office@e-center.uni-sofia.bg

boriana_hadjieva@abv.bg

