ОБЩИНА ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
И
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ОРГАНИЗИРАТ
КОНКУРС НА ТЕМА: „НА ФОКУС: ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА –
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗБОР НА КАЧЕСТВО“
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:


да се даде

възможност на студентите чрез изследователска дейност да

изявят своята гледна точка по конкретната тема;


да се повиши качеството на образователния процес и да се обогататят
дейностите в извън аудиторната заетост на студентите.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
В конкурса право на участие имат студенти от 19 до 29 навършени години от
ОКС Бакалавър и ОКС Магистър при ИУ- Варна, които трябва да представят:
- заявка за участие (Приложение 1);
- една разработка, отговаряща на изискванията на конкурса;
- декларация за съгласие за обработка на представените лични данни
(Приложение 2).
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ:
1. Обем - до пет стандартни страници А4 (с включени таблици и графики).
2.

Шрифт - Times New Roman 12.

3. Структура:


заглавие на разработката;



трите имена на автора, специалност „….“, курс ………, ОКС Бакалавър/ОКС
Магистър;



академична длъжност/научна степен, име и фамилия на преподавателя
(научен ръководител);



резюме, което ясно представя разработката /да има характер на обобщение и
да включва изследователски цели, методология и резултати/;



въведение;



материал и метод;



резултати и обсъждане;



заключение;



ползвана литература /описанието на използваните източници и цитирането
им в текста се извършва по Harvard short reference system/.
Декларация за съгласие за обработване на личните данни /име и фамилия,

специалност, курс, ОКС, телефон, пощенски и електронен адрес/, се представят с
предаването на разработката.
ІV. СРОКОВЕ:


представяне на заявка за участие /Приложение 1/ и декларация
/Приложение 2/ срокът е удължен до 31-ви август 2021 г. на e-mail
адрес: : cqgpc@ue-varna.bg;



представяне на разработките до 20-ти септември 2021 г. на e-mail
адрес: cqgpc@ue-varna.bg;



представяне на разработките с презентация пред жури – 15
октомври 2021 г.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
1.

Съответствие с темата:


пълно съответствие – 2 т.;



частично съответствие – 1 т.;



несъответствие – 0 т.

2. Завършеност на разработката:


цялостно завършена разработка – 2 т.;



частично завършена разработка – 1 т.;



незавършена разработка – 0 т.

3. Сложност на разработката:


анализ на резултати от самостоятелни изследвания – 2 т.;



анализ на резултати, достъпни от фирми, сайтове и др. – 1 т.;



не е представен анализ на резултати в разработката – 0 т.

4. Оригиналност и иновативност на разработката:


оригинална и иновативна разработка с практико-приложен характер – 2
т.;
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5.



оригинална разработка - 1 т.;



непосредствена разработка – 0 т.

Приложимост на резултати от разработката:


пълна приложимост на резултатите – 2 т.;



частична приложимост на резултатите – 1 т.;



няма приложимост на резултатите – 0 т.

Разработките ще се оценяват от тричленна комисия от експерти.
Общият сбор от точки при оценка на разработките е от 0 до 10. Студентите,
получили най-висока обща оценка, ще бъдат класирани на първите три
места във всяка от категориите.
VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Класирането и награждаването на участниците в конкурса ще се проведе в
деня на представянето на разработките – 15 октомври 2021 г., Икономически
университет – Варна, зала 1, от 9:00 до 16:00 ч. Резултатите ще бъдат обявени на
сайта на ИУ-Варна, сектор „Управление на проекти“ и ЦКСПЗ.
VІІ. Награди:
1. Студенти ОКС Бакалавър
I място – парична награда 200 лева,
II място – парична награда 150 лева,
III място – парична награда 100 лева.
2. Студенти ОКС Магистър
I място – парична награда 200 лева,
II място – парична награда 150 лева,
III място – парична награда 100 лева.
VІІІ. Публикуване на разработките:
Разработките на всички участници в конкурса ще бъдат отпечатани в сборник
с доклади на тема: „НА ФОКУС: ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА – ГАРАНЦИИ ЗА ИЗБОР
НА КАЧЕСТВО“.
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Приложение 1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
КОНКУРС НА ТЕМА:
„НА ФОКУС: ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА – ГАРАНЦИИ ЗА ИЗБОР НА
КАЧЕСТВО“
Дата на провеждане: 15 октомври 2021 г.
Място на провеждане: Икономически университет – Варна, зала 1

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
НА СТУДЕНТА:
НАУЧНО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН,
ИМЕ И ФАМИЛИЯ
НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
(НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ):
ФАКУЛТЕТ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
КУРС:
ОКС

ЗАГЛАВИЕ НА
РАЗРАБОТКАТА:

РЕЗЮМЕ НА РАЗРАБОТКАТА:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ТЕЛЕФОН:
Е-MAIL:

За повече информация: е-mail адрес: cqgpc@ue-varna.bg
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Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та
................................................................................................................
Специалност: „…..……………………..“, курс: ……………., ОКС „……………………..“
Пощенски адрес: ……………………………………………………………………………..
Електронен адрес: ………………………………………………………………………….…
Телефон: ……………………………………………………………………………………….

Като

участник

в

конкурс на тема: „На фокус: Потребителската култура –

гаранции за избор на качество“ за представяне на авторска разработка и в
съответствие с изискванията за участие, давам съгласие за обработване на личните
ми данни – имена, специалност, курс, ОКС, пощенски и електронен адрес и
телефон.

Дата: .............................

Подпис: ………………………………
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