НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАЩИТА СРЕЩУ
ДИСКРИМИНАЦИЯТА: ПРАВНА
УРЕДБА, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ
ОРГАНИЗАТОР:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Катедра "Правни науки"
в партньорство с
Института за държавата и правото при
БАН и
Комисията за защита от дискриминация
Конференцията се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти
и преподаватели“ на Проект “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро
бъдеще“
Срокове
30 април 2018 г. – изпращане на заявка за участие
5 май 2018 г. - потвърждаване на заявката
25 май 2018 г. – изпращане на окончателен доклад
/становище, изказване/
30 май 2018 г. – потвърждение за приемане на
доклада /становище, изказване/
8 юни 2018 г. – в деня на конференцията всеки
участник трябва да представи при регистрацията
си за участие екземпляр от своя доклад
/становище, изказване/ на хартиен и електронен
носител
Такса за участие
Не се дължи такса за правоучастие.

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

1. Проф. д-р Маргарита Бъчварова, ИУ-Варна
2. Доц.д-р Андрияна Андреева, Ръководител катедра „Правни науки“, ИУ-Варна
3. Доц.д-р Галина Йолова – ИУ-Варна
4. Проф. д-р Ирена Илиева, Институт за държавата и правото при БАН
5. Доц. д-р Надежда Йонкова, Институт за държавата и правото при БАН
6. Доц. д-р Ана Джумалиева, Комисия за защита
от дискриминация
7. Д-р Баки Хюсеинов, Комисия за защита от
дискриминация
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Доц.д-р Андрияна Андреева
Членове:
1. Доц.д-р Галина Йолова
2. Гл.ас.д-р Диана Димитрова
3. Гл.ас.д-р Дарина Димитрова

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конференцията може да се участва максимално с два доклада /становище, изказване/ –
лично или в съавторство.
Максималният обем на докладите не трябва да
надвишава 8 страници.
Докладите се изготвят на български език в съответствие с изискванията и макетния файл,
който може да изтеглите от интернет страницата на конференцията.
До участие се допускат само доклади, които отговарят на предварително обявените изисквания.
Организаторите не предвиждат допълнително редактиране и коригиране. Отговорността за съдържанието на доклада е на авторите.
Предвижда се публикуване на докладите в
сборник „Защита срещу дискриминацията:
правна уредба, проблеми и тенденции“ от национална научна конференция. След отпечатване
на сборника ще се предприемат стъпки за неговото индексиране.
Регламент за изнасяне на доклада:


КОНТАКТИ:
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" № 77
Икономически университет-Варна
Катедра „Правни науки“, каб. 444
Тел.: 0882 164 791; 0882 164 652; 0882 164 717
E-mail: katedra_pn@ue-varna.bg; darina@ue-varna.bg
Допълнителна информация: адрес на кръглата маса



Времето за представяне на доклада
/становище, изказване/ е до 10 минути;
Осигурява се използването на мултимедия.

Докладът се изпраща в електронен вариант на email: darina@ue-varna.bg или чрез уебсайта на
кръглата маса – страница “Заявка”.

Нашата посока предлага много
възможности!

Проект
„Инвестиции в обучението на студенти,
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант
за по-добро бъдеще“

Общата цел на проекта е да се подобри цялостната среда за
развитие на научноизследователската дейност в Икономически университет - Варна, като началото се поставя още от
студентската банка и обхваща целия изследователски и академичен състав на университета. По този начин ще се повиши
качеството на научните изследвания, базирани на сътрудничество в областта с водещи научни организации от Европа.

Катедра „Правни науки“, ИУ-Варна
Проект BG05M2OP001-2.009-0036 се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Бенефициент:
Икономически университет - Варна
Обща стойност на проекта: 362 910.42 лв.
Финансиране от Европейски социален фонд:
308 473.86 лв.
Национално финансиране: 54 436.56 лв.
Начало: 02.06.2017 г.
Край: 31.12.2018 г.
Екип за организация и управление на проекта:
Ръководител: Проф. д-р Веселин Хаджиев
Координатори: гл. ас. д-р Влади Куршумов;
гл. ас. д-р Иван Апостолов
Юрист: Ива Игнатова
Счетоводител: Станислава Захариева
Технически сътрудник: Ива Банкова

Комисията за защита от
дискриминация

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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СОЦИАЛЕН ФОНД
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ПРО Г РА МА
НАУКА И
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ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ

Проект BG05M2OP001-2.009-0036 “Инвестиции в
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“
в партньорство с
Комисия за защита от дискриминация и
Институт за държавата и правото при БАН

Института за държавата
и правото при БАН
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