НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път“
19 Ноември 2021

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ – СИНЕРГИЯ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
Провежда се в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности
във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания

19 Ноември 2021 г.
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ПРОГРАМА
19 Ноември 2021 г
Час
10:00 – 10:15 ч.

Събитие
Откриване на кръглата маса

Място
Зала 1 ИУ-Варна/
Дистанционно
присъединяване в Google
meet

1. Приветствие от организаторите
2. Приветствие от академичното ръководство
3. Приветствия от официални гости
10:15 – 12:00 ч.

Доклади и дискусии

Зала 1, конферентна връзка

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ:
Водещи: доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Десислава Серафимова
-

Дигитализация в учебния процес – проф. Георги Димитров, професор по право на
информационните и комуникационните технологии

-

Развитие на сребърната икономика – предизвикателства и възможности от маркетингова
гледна точка – д-р Милена Ангелова, Европейски икономически и социален комитет

-

Предложения за нормативни промени за ограничаване на недекларираната заетост в
България – Добрин Иванов, Асоциация на индустрилния капитал в България

МОДУЛ 1
ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Водещ: доц. д-р Десислава Серафимова
1. Равнища на дигиталните умения на хората в България – проф. д-р Юлиан Василев,
Икономически университет – Варна
2. Дигитална трансформация на гражданското участие в публичните политики – проф. др Маргарита Богданова, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, СА „Д. Ценов“
– Свищов
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3. Дигитализацията във висшето образование – задължителна необходимост за качествена
подготовка и професионална реализация на студентите – проф. д.н. Ваня Банабакова,
Национален военен университет – В. Левски, В. Търново
4. С фокус към бъдещето – управление на човешките ресурси и кризисни комуникации в
трансформиращо се общество – проф. д-р Валентин Василев, Висше училище по
сигурност и икономика, Пловдив и доц. д-р Димитрина Стефанова, Югозападен
университет "Неофит Рилски", Благоевград
5. Онлайн обучението като възможност или като заплаха – студентска перспектива – доц.
д-р Мария Кехайова-Стойчева и д-р Йордан Недев, Икономически университет –
Варна
6. Дигитална трансформация и устойчиво лидерство – предизвикателства в обучението по
Мениджмънт – доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет – Варна
7. Възгледи за дигитализацията като средство за опазване на околната среда – ас. д-р
Недялка Александрова, Икономически университет – Варна
МОДУЛ 2
ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
– ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ
Водещ: доц. д-р Андрияна Андреева
1. За научният модернизъм или простото усещане за “откритие”– проф. дин Олег Асенов,
Великотърновски университет
2. Задължително ↔ доброволно ваксиниране и обработване на данни за ваксинационния
статус в отношенията работодател – работник/служител - Доц. д-р Андрей Александров,
ИДП при БАН
3. Трудови правоотношения на академичния състав – съдържание, предизвикателства и
трансформации в електронна среда - Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически
университет –Варна
4. Използването на изкуствен интелект: предизвикателства пред трудовата заетост - Доц. др Катя Антонова, Икономически университет-Варна, гл. ас д-р Павлина Иванова,
Икономически университет-Варна
5. Специфични проблеми при разследване на киберпрестъпления - Доц. д. н. Драгомир
Кръстев, Висше училище по телекомуникации и пощи
6. Образование чрез дигитална комуникация – правни и етични предизвикателства - Доц.
Елица Куманова, доц. Николина Ангелова, Русенски университет „Ангел Кънчев“
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7. Изкуственият интелект в образованието - за границите и етичните норми - Доц. д-р
Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна, докт . Венета Иванова,
Медицински университет
8. Европейско пространство на здравни данни - регулаторни механизми и правни
предизвикателства - доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет – Варна
9. Индивидуализацията и извършването на процесуални действия в ел.формат на страните Д-р Марияна Ширванян, Административен съд – Варна
10. Дигитализацията в съдебната власт и образователните потребности - Гл. ас д-р Диана
Димитрова, Икономически университет – Варна
11. Електронно подписване с дигитален подпис - Д-р Гергана Върбанова, АК – Варна
12. Специфика на онлайн медиацията – практически насоки - Лиляна Савова, институт
Итера
13. Правни аспекти на дигиталните иновации в областта на трудовото право – гл. ас. д-р
Даниела Петрова, Технически университет – Варна
14. Правни възможности и предизвикателства при цифровата трансформация на работната
сила – гл. ас. д-р Даниела Петрова, Технически университет – Варна

Закриване на кръглата маса
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