
 

          

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

З А Я В К А 

за участие в студентската и докторантска  

научна конференция на тема 

„ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА  

СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА” 

(16 май 2019 г.) 

Автор/и (име и фамилия): ..................................................... 

Е-mail и телефон за връзка: ................................................. 

Наименование на висшето училище: ................................. 

Заглавие на доклада: ............................................................ 
.................................................................................................... 
 
В срок до 22 април 2019 г. следва да се изпрати 

попълнената заявка заедно с доклада в WORD  и PDF 

формат, съгласно изискванията на сп. VUZF Review,  на e-

mail: r_petrova@vuzf.bg  

или на адрес:  гр. София 1618, кв. „Овча купел”,ул. „Гусла” 

№ 1 ВУЗФ (за студентската и докторантска научна конференция) 

Срокът е задължителен с оглед предстоящото рецензиране 

на докладите и изготвяне на научната програма. 

За допълнителна информация можете да се обръщате към  

г-жа Росица Петрова на тел. 02 4015 819 или на посочения 

по-горе електронен адрес. 

 

mailto:r_petrova@vuzf.bg


 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

за оформяне на докладите  

(съгласно изискванията на сп. VUZF Review, публикувани накрая на 

брой 1/2018 г. 

http://www.vuzf.bg/?Template=markets ) 

Крайният срок за изпращане на докладите  

на r_petrova@vuzf.bg е 22 април 2019 г. 

Докладите на участниците ще бъдат рецензирани от хабилитирани 

преподаватели от ВУЗФ. 

Докладите трябва да бъдат предоставени и на хартиен носител  

(1 бр.) на членовете на журито в деня на конференцията. 

Времето за представяне на докладите по време на конференцията 

е 10 минути на доклад + 5 минути за отговори на въпроси. 

 Критерии за оценяване на докладите 

1. Критерии за оценка на доклада от рецензент  Точки 

 

Научни приноси 

 

0 - 10 

Самостоятелност 0 - 10 

Използван инструментариум, информационни технологии и 

литературни източници 
0 - 10 

Техническо оформление 0 - 10 

Обща предварителна оценка 0 – 40 

 

2. Критерии за оценка на доклада от научното жури по време 

на конференцията  

Точки 

Научни приноси 0 - 10 

Самостоятелност 0 - 10 

Използван инструментариум, информационни технологии и 

литературни източници 

0 - 10 

Презентиране 0 - 10 

Обща подготвеност. Отговаряне на въпроси по време на 

конференцията 

0 - 10 

Техническо оформление на презентацията и спазване на 

регламента за време за презентиране 

0 - 10 

Обща оценка от научното жури 0 - 60 

 

http://www.vuzf.bg/?Template=markets

