ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
СПИСАНИЕ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
и
ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА”
С ПОДКРЕПАТА НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
И
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНА БЪЛГАРО-СКАНДИНАВСКА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие.
Под патронажа на Министъра на образованието и науката
проф. д-р Анелия Клисарова

4-7 юни 2014 г., КК Слънчев бряг, х-л „Колизеум”****
Целта на конференцията е, на основата на обмена на опит и добри практики между скандинавските,
прибалтийските и др. страни и България за развитие на ученето през целия живот, да се предложат
идеи и виждания за ефективното му прилагане в национален, регионален и европейски мащаб.
Основни тематични области на конференцията:
1. Достъп до образователни услуги при учене през целия живот – политики, стратегии, добри
практики.
2. Учене през целия живот – значение, форми, институции, финансиране, инициативи.
3. Нормативна база, методи и форми за стимулиране на ученето през целия живот.
4. Ученето през целия живот – форма за непрекъснато актуализиране и надграждане на знанията и
професионалната компетентност на лицата, активни на пазара на труда и за удължаване на
трудовата кариера.
5. Форми на учене през целия живот, съобразени с индивидуалните потребности и интереси на
личността.
6. Информационните технологии за достъп до разнообразните форми на учене през целия живот.
7. Валидиране на знания, умения и компетентности.
8. Иновативни форми за учене през целия живот.
9. Ролята на синдикати и работодатели за утвърждаването на ученето през целия живот на
работещите.
Всички теми и проблеми в областта на ученето през целия живот, които не са изброени по-горе,
също ще бъдат дискутирани в рамките на конференцията.
За участие в конференцията се канят: научни работници, експерти и специалисти от държавния,
неправителствения и частния сектор, имащи интерес към ученето през целия живот от Швеция,
Финландия, Норвегия, Дания, Исландия, Естония, Литва, Латвия, Полша и др. страни и България;
изследователи и преподаватели във висши училища, колежи, институти и центрове за продължаващо
обучение и следдипломна квалификация; ръководители и експерти от държавната и регионални
администрации; представители на бизнеса и неправителствения сектор; работодатели,
работодателски, браншови, синдикални организации и др.
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Официалните езици на конференцията са български и английски.
Докладите ще бъдат издадени на електронен носител, а резюметата им ще бъдат отпечатани в
сборник. Докладите (до 10 стандартни стр.) и техните резюмета (до 2 стандартни стр.) ще бъдат
публикувани на езика, на който са представени. Същите трябва да се изпратят, придружени с кратко
представяне (до 3 реда), e-mail за контакт и снимка на автора, на e-mail g.popov@einet.bg не по-късно
от 10 май 2014 г.
Материалите ще бъдат публикувани предварително!
Доклади, получени след 10 май 2014 г. и без внесена такса участие няма да бъдат приемани и
публикувани!
Програмен комитет:
Председател: Проф. д-р инж. Марин Христов, Ректор на ТУ София
Заместник председатели: доц. д-р Ганчо Попов – Председател на УС на Фондация „Човешките ресурси в
България и евроинтеграцията” и главен редактор на сп. „Човешки ресурси”,
представител на МТСП и Янко Христозов – Изпълнителен директор на ЦРЧР

Членове:





проф. д-р инж. Димитър Дамянов, ТУ София
Лъчезар Африканов, ЦРЧР
д-р Яна Гочева, член на УС на Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”
Дияна Грозева, отговорен редактор на сп. „Човешки ре–сурси”

ПРОГРАМА
9.30 – 10.00
Модератор:
10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30– 11.45
11.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 - 17.30
17.30 – 18.30

КК „Слънчев бряг“, хотел „ Колизеум“****
5 юни 2014 г.
Регистрация на участниците
проф. д-р инж. Димитър Дамянов
Откриване на конференцията
Приветствия от:
- Проф. д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката
- приветствия от Техни Превъзходителства - посланици на страните, участници в
конференцията
- Проф. д-р инж. Марин Христов, Ректор на ТУ София
- Янко Христозов – Изпълнителен директор на ЦРЧР
- Доц. д-р Ганчо Попов – Председател на УС на Фондация „Човешките ресурси в
България и евроинтеграцията” и главен редактор на сп. „Човешки ресурси”
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Кафе пауза
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Работен обяд
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Кафе пауза
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Връчване на Национален приз „Златицата на Цар Иван Асен II” за принос в
образованието, науката и културата под формата на плакет – позлатено копие на
Златицата на цар Иван Асен II, придружен с диплом. Призът е учреден от Фондация
„Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание „Човешки
ресурси”.
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6 юни 2014 г.
Модератор:
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.15
От 15.00 ч.

д-р Яна Гочева
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Кафе пауза
Експозета (до 6 минути всяко) по тематични направления, дискусии.
Заключителни думи
Запознаване със забележителностите на Несебър с екскурзовод.

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Такса за участие в конференцията:
- при записване и плащане до 15 април 2014 г.: 125 лв.
- при записване и плащане след 15 април 2014 г., но не по късно от 12 май 2014 г.: 145 лв.
В таксата-участие са включени и: материали (папка с листа, химикалка); 2 кафе-паузи; работен
обяд на 5.06.2014 г.; сборник с публикувани резюмета и сборник на електронен носител с
публикуваните в пълен текст доклади от конференцията; книга „Управление на човешките ресурси в
България - началото, развитие. Един творчески път” с автор Г. Попов, сертификат за участие в
конференцията.
Настаняване в хотел „Колизеум“****, КК Слънчев бряг:
 Единична стая - 80 лв. на човек за 1 нощувка - All Inclusive.
 Двойна стая - 60 лв. на човек за 1 нощувка - All Inclusive.

Адрес за кореспонденция:
България, 1303, София, бул. Христо Ботев 77 А
тел/факс.: 02 931 24 00; 02 931 18 02; моб. тел: 0888 745 059
Лице за контакт: Дияна Грозева
www.hrmagazinebg.eu; www.personal-konsult.com; g.popov@einet.bg
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ДАННИ ЗА ФАКТУРА
………………………………………………………………………………………………….………...…………......
(фирма, организация - пълното наименование)
МОЛ (за фактура)……………..……....…… Дан № ………………….. БУЛСТАТ……........……………….....
Гр. (с) …………....................……Код ………………ул.(ж.к.)………………………...………………………......
........................................................................................................................................................................
(Име, презиме, фамилия)
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Гр. (с.) ………………………………………………………………………….…….....код ……………………...…
ул. (жк) …………………………………………………………...................................№ …, бл …, вх …, ап. …
тел./факс: ........................................................................ моб. тел.:.............................................................
e-mail: ……………………………..................…. http/www. …...…....…….....……………………….….............
Заявяваме ........ бр. участници в българо-скандинавска конференция на тема „Учене през целия
живот. Добри практики. Проблеми. Тенденции за развитие.“ – 4-7 юни 2014 г.
Моля, отбележете:

Такса-участие в конференцията
Ранно записване и плащане до 15.04.2014 - 125 лв. х
Записване и плащане след 15.04.2014- 145 лв.х

бр. участника =
бр. участника =

лв.
лв.

Настаняване в хотел „Колизеум“****, КК Слънчев бряг – All Inclusive:
Единична стая (80 лв. на човек за 1 нощувка) х.............. нощувки х.............. бр. нощуващи = ..............лв.
Двойна стая (60 лв. на човек за 1 нощувка) х.............. нощувки х.............. бр. нощуващи = ..............лв.

За целта превеждаме на „Персонал Консулт Попов“ ЕООД,
IBAN: BG12UNCR76301078090810, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, пл. „Св.Неделя“ № 7
общо ........................... лв. с платежно нареждане от .................. 2014 г., копие от което прилагаме към
настоящата заявка за участие.

Адрес за кореспонденция:
България, 1303, София, бул. Христо Ботев 77 А
тел/факс.:02 931 24 00; 02 931 18 02; моб. тел: 0888 745 059
Лице за контакт: Дияна Грозева
www.hrmagazinebg.eu; www.personal-konsult.com; g.popov@einet.bg
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