
· ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

“ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРЕЗ ХХI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ” 

24 – 25 март 2016 г., Плевен 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕ: 

 

I.  Текстът трябва да бъде записан във формат  

Microsoft Office Word 2003-2007 като *.doc 

II.  Името на файла да бъде на латиница със следната структура:  

например:Resume_M_Petrova_MU_Sofia 

Ако ще участвате с повече от едно резюме, името се оформя по следния начин: 

например:Resume_M_Petrova1_MU_Sofia 

           Resume_M_Petrova2_MU_Sofia  

III.  Структура на резюмето: 

1. Заглавие:  изписва се на български език с главни букви, шрифт  Times New Roman , size 

12, bold. 

2. Имена на авторите и институцията:  

 се изписват след един празен ред под заглавието; 

 името се пише съкратено, а фамилията цялостно, като се подчертае представящия 

автор; 

 представящият студент е първи автор; 

 шрифт  Times New Roman , size 12; 

 ако авторите са от различни институции, се отбелязва с горен индекс 

например:М. Петрова
1
, Хр. Петрова

2
 

 институцията (учебното заведение) съдържа и специалността 

например: 
1
Медицински Университет-София, специалност „Медицинска сестра“ 

                    
2
Медицински Университет – Варна, катедра „Сестрински грижи“ 

3.  Текстът се изписва след един празен ред и съдържа: цел, материал, методика, резултати 

/изложение/,  заключение /изводи и препоръки/. 

 максимално информативно в рамките на 250 думи; 

 не се използват съкращения в текста; 

 текстът да бъде неформатиран,  междуредово разстояние Single. 

 ключови думи 

4. Адрес за кореспонденция - пощенски и електронен, телефон за обратна връзка. 

 

Моля, изпратете Вашето резюме до  31.01.2016 г. на e-mail: student_sesiafzg@abv.bg 

 

На посоченият от Вас e-mail, ще получите обратна информация при одобрение или забележки 

към резюмето. 

Резюмета, които не отговарят на изискванията няма да бъдат публикувани.  

mailto:student_sesiafzg@abv.bg


· ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

“ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРЕЗ ХХI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ” 

24 – 25 март 2016 г., Плевен 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКЛАД:  

 
1. Докладът трябва да бъде записан във формат  

Microsoft Office Word 2003-2007 като *.doc 

2.  Името на файла да бъде на латиница със следната структура:  

например:Doklad_M_Petrova_MU_Sofia 

Ако ще участвате с повече от един доклад, името се оформя по следния начин: 

например:Doklad_M_Petrova1_MU_Sofia;   Doklad_M_Petrova2_MU_Sofia  

Моля, следвайте съответната номерация на резюметата, които сте изпратили. 

3. Заглавие: изписва се на български език с главни букви, шрифт  Times New Roman , size 

12, bold. 

4. Имена на авторите и институцията:  

 се изписват след един празен ред под заглавието; 

 името се пише съкратено, а фамилията цялостно, като се подчертае представящия 

автор; 

 шрифт  Times New Roman , size 12; 

 ако авторите са от различни институции, се отбелязва с горен индекс 

например:М. Петрова
1
, Хр. Петрова

2
 

 институцията (учебното заведение) съдържа и специалността 

например: 
1
Медицински Университет-Плевен, специалност „Медицинска сестра“ 

                 2
Медицински Университет – Варна, катедра „Сестрински грижи“ 

5. Текстът да бъде неформатиран с междуредово разстояние Single, шрифт Times New 

Roman, size 12. 

 текстът да съдържа: заглавие, автори, резюме, ключови дими – на български език; 

 след един празен ред се изписва: заглавие, автори, резюме, ключови дими  на 

английски език Italic Times New Roman, size 12 

 основния текст да съдържа въведение, цел, материал, методика, резултати 

/изложение/, заключение /изводи и препоръки/, и използвана литература; 

 всички полета да бъдат 2,5 см; 

 страниците да не са номерирани; 

 обем на доклада – 5-6 стандартни машинописни страници. 

 

Моля, изпратете Вашия доклад до 20.02.2016 г. на e-mail: student_sesiafzg@abv.bg 

 

На посоченият от Вас e-mail, ще получите обратна информация при одобрение или забележки 

към резюмето. 

Доклади, които не отговарят на изискванията няма да бъдат публикувани.  
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· ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 
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Таксите за правоучастие включват: 

70 лв. – повече от 2 доклада, конферентни материали, кафе паузи, коктейл. 

60 лв. – 2 доклада, конферентни материали, кафе паузи, коктейл. 

50 лв. – 1 доклад, конферентни материали, кафе паузи, коктейл. 

50 лв. – слушател, конферентни материали,  кафе паузи, коктейл 

 

Таксите трябва да бъдат преведени по банков път до 20.02.2016 г. 

При невнасяне на таксата в посоченият срок, материалът няма да бъде публикуван! 
 

                                 Адрес: СИ Банк ЕАД, клон Плевен 

                                             SWIFT: BUIB BG SF 

                                             BG89 BUIB 7889 3118 3072 00 

 

Основание за плащане: Такса за участие в Четвърта национална студентска сесия, Плевен 

24-25 март 2016 г.  

 

 

В деня на регистрация също може да се заплати такса -  в каса № 2 на МУ – Плевен, с 10% 

увеличение. 

 

 

ВАЖНО! 

 

Фактура се издава в 7 дневен срок от заплащането на таксата.  

 

Желаещите да получат фактура е необходимо предварително: 

 да преведат таксата по банков път; 

 да изпратят на посочения за контакти e-mail данни за фактурата и сканирано копие 

от платежното нареждане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


