ПОКАНА
за участие в
в 12-та ежегодна международна конференция по социална работа
на TiSSA
на тема „Трансформиращите се общества – предизвикателство
за социалната работа в Европа“
22 - 27 август, 2014 г.
Ректорат на СУ
Факултетът по педагогика е съорганизатор и домакин на конференцията.
Участници: преподаватели и докторанти по социална работа от европейски и български
университети.
Работен език на конференцията: английски.
Програма:
22 - 24 август – докторантска конференция
25 - 27 август – пленум
Възможности за участие:
o С презентация на английски език, до 20 минути, с последваща дискусия
- Преподавателите представят свои теоретични или емпирични изследвания в полето
на социалната работа.
- Докторантите представят резюме на дисертационното си изследване с акцент върху
емпиричната му част (дизайн, резултати) и получават обратна връзка от
международен борд от преподаватели по социална работа.
o Участие в дискусиите по време на конференцията.
o През целия период на конференцията, само в пленума или в докторантската
конференция.
За повече информация: http://www.tissa.net/ и приложената регистрационна форма.

Доц. д-р Бончо Господинов

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
за участие в 12-та конференция по социална работа на TiSSA
“Transforming Societies – A Challenge for Social Work in Europe”
22 - 27 август, 2014 г., Ректорат на СУ

Име: ____________________________________________________________________________
Организация: ___________________________________________________________________
Длъжност: ______________________________________________________________________
Телефон: ........................................................... E-mail: ..............................................................
Период на участие (подчертайте валидното за вас)
целия период на конференцията
пленум

докторантска конференция

Форма на участие (подчертайте валидното за Вас): презентация, участие в дискусиите
Заглавие на презентацията (на английски език!)
..........................................................................................................................................................................

За участниците в конференцията са осигурени: брошура на конференцията (програма,
резюмета на презентациите), папка с материали, 6 обяда, 3 вечери, кафе-паузи.
Желаещите да участват в конференцията изпращат най-късно до 10 юни 2014 г.
попълнената регистрационна форма, резюме на презентацията на английски език
(указания за оформянето му вж. на http://www.tissa.net/) на имейл: tissa2014.bg@abv.bg

Организационен екип:
Доц. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Росица Симеонова
Доц. д-р Ваня Божилова
Гл. ас. д-р Бистра Мизова
Гл. ас. д-р Йонка Първанова
Докторант Кръстина Тодорова
Докторант Десислава Иванова

Чрез изпращането на тази регистрационна форма декларирам, че ще участвам в
конференцията!
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