Шестата научна студентска конференция
„Екологията – начин на мислене” се
организира от катедра „Екология и ООС”
към Биологически факултет на ПУ
„Паисий Хилендарски” и Студентски съвет
– ПУ „Паисий Хилендарски”.
Целта на конференцията е да
предостави
възможност
на
студентите от ПУ и други ВУЗ от
страната
да
развият
своето
екологично и биологично мислене и
да представят своите научни и
научно-популярни
разработки.
Традиционно
конференцията
акцентира върху различни области
на
екологията,
опазването
на
Пълният текст на научните раз- природата
и
екологичното
работки (до 10 страници, с таблици, образование.
фигури и литературният списък), на
екологична тематика ще бъдат Организирането и провеждането на вече
отпечатани в специализираното научно шеста поредна конференция е възможно
списание
„Ecologia
Balkanica” благодарение на инициативността и
креативността
на
студенти
от
(http://eb.bio.uni-plovdiv.bg), ако те отговаБиологическия факултет към ПУ“ Паисий
рят на изискванията на списанието и Хилендарски“ и финансовата подкрепа на
бъдат изнесени на конференцията. Те не Студентски съвет.
бива да са публикувани до този момент.
НА
УЧАСТИЕ:
Доклад
Първият автор на доклада задължително ФОРМА
(времето
за
представяне
на
трябва бъде студент, но е желателно
разработката да бъде в съавторство с докладите е 12 мин + 3 мин време за
преподавател.
Представянето
на въпроси = общо 15 мин).
докладите е на български език, а
публикуването в списанието задължи- Моля, желаещите да участват, да попълнят
телно е на английски език, формуляра за участие, който можете да
оформено според изискванията за намерите на
автори на списанието (http://eb.bio.uni- http://ss.uni-plovdiv.bg/ecology/
и да го изпратят на ss.bf.pu@mail.bg,
plovdiv.bg/about/instructions-to-authors/).
не по-късно от
15 април 2014 г.
Конференцията ще се проведе в 15 аудитория (включително).

в сградата на Биологическия факултет при
ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Тодор Пълният текст на научно-популярните
Самодумов“ 2 (до Античния театър).
доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и
литературният списък) ще бъдат отпечатани в
специален сборник с доклади, ако те отговарят
на изискванията и бъдат изнесени на
конференцията. Те не бива да са публикувани
до този момент. Първият автор на доклада
задължително трябва бъде студент. Представянето на докладите е на български език, а
публикуването в сборника може да бъде на
български или английски език (по желание на
автора).

Катедра "Екология и ООС" е
специализирано структурно
звено в Биологически факултет
при ПУ "Паисий Хилендарски".
Към настоящия момент в нея
работят 4 хабилитирани
преподавателя, 3 главни
асистента, 3 докторанта и 2
биолози.
Катедрата е водеща в обучението
на студентите от бакалавърската
специалност „Екология и ООС” и
специалност „Екология на

За трета поредна година успоредно с
конференцията ще се проведе и фотоизложба
под мотото

Всеки желаещ да участва във фотоизложбата
трябва да попълни и изпрати формуляра за
участие (http://ss.uni-plovdiv.bg/ecology/) на
и-мейл адрес: ss.bf.pu@mail.bg, както и шестте
„Екологията – начин на мислене и
снимки, с които ще участва.
действие“.
Одобрените за участие кандидати ще бъдат
Във фотоизложбата могат да вземат участие
уведомени
чрез е-мейл с допълнителна
само студенти и докторанти със собствени снимки,
информация за тяхното участие.
правени в България. Снимките трябва да са в в
посоченото тематично направление. Допуска се
Участниците във фотоизложбата трябва сами да
участие с до 6 снимки. Размерът на снимките
отпечатат снимките си за участие в посоченият размер
трябва да бъде - ширина: 18 см и височина 13 (гланцирани или матирани, по желание на автора) и
см (цветни или черно-бели).
да ги донесат лично в стаята на Студентски съвет в

биотехнологичните

Ректората на ПУ или по обикновената поща на адреса
посочен по-долу, не по-късно от 1 май 2014 г..
Снимките ще бъдат аранжирани на табла в сградата на
Биологическия факултет и ще им бъде назначен
пореден номер за участие, който ще бъде изпратен на
авторите с повече информация за участието им.

производства” на Биологическия
факултет, като извежда
основната част от лекции и
упражнения в тях.
Катедра „Екология и ООС“
организира и провежда обучение
за придобиване на
образователно-квалификационна
степен "магистър" в три
магистърски програми "Екология
и опазване на екосистемите",
„Екология на водни екосистеми и
аквакултурни производства” и
„Екология, управление и контрол

ВАЖНИ СРОКОВЕ:
Краен срок за подаване на заявки за
участие: 15 април 2014 г.
Краен срок за предаване на пълният
текст на докладите: 10 май 2014 г.

на околната среда“, както и за

(включително и в деня на

научно-образователната степен

конференцията)

"доктор" по специалността
"Екология и опазване на
природните екосистеми"
(02.22.01).
Специалистите от катедрата са
квалифицирани за научноизследователска работа в
различни направления на
екологията.

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ!
В конференцията и фотоизложбата могат да участват всички
настоящи студенти и докторанти, както и такива, завършили
през 2014 г.
Пощенски адрес:
Студентски съвет към ПУ
За Фотоизложбата
ул. „Цар Асен“ № 24, 4000 гр. Пловдив

http://ss.uni-plovdiv.bg/ecology/
http://web.uni-plovdiv.bg/ecology
http://www.ss-pu.org/

