
ИЗНЕСЕНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

 „СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА” 
 

Студентската постерна сесия ще се проведе в рамките на  43-та  НАЦИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА и 

във връзка с МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА 

 

На сесията, която ще се проведе на територията на съответните медицински 

университети в страната, ще бъдат представени доклади, илюстриращи приложенията на 

светлината и базираните на нея технологии в медицинската наука и практика. 

Сесията ще се проведе в неучебен за студентите, ден в началото на втория семестър 

(датата ще бъде посочена във ВТОРОТО СЪОБЩЕНИЕ). 

Постерните доклади ще бъдат разгледани от жури и ще бъдат класирани след 

беседа с участниците. Победителите ще бъдат поканени да представят разработките си 

като устен доклад на научните конференции, организирани от ДБМФИ и СФБ, чието 

провеждане ще се осъществи през 2015 г. 

 

Студентите трябва да представят заявките си за участие до 08.12.2014 г. в 

съответните катедри, придружени от кратко резюме на доклада. 

 

Резюметата ще бъдат отпечатани в книга, която ще бъде раздадена на участниците по 

време на постерната сесия.  Участниците ще получат сертификат за участие. 

 

Такса правоучастие - 10 лв на постер. 

Таксите правоучастие се превеждат по сметката на СФБ до 01.03.2015 г. 

 

Окончателният вид на резюметата (до 300 думи) трябва да бъдат оформени по начина 

посочен по-долу, напечатани във форма „camera ready”на хартия с формат А4 (210х297 

мм) и едновременно с това изпратени до СФБ по е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg 

 до 01.03.2015 г. 

 

Полетата да бъдат с размери:  - горно –  41 мм 

     - ляво   –  35 мм 

     - дясно – 30 мм  

     - долно – 41 мм 

 

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА – ГЛАВНИ БУКВИ, РАЗМЕР 14, ШРИФТ 

TIMES NEW ROMAN, BOLD, ЦЕНТРИРАНО. 
празен ред  

Автори – размер 12, шрифт Times New Roman, курсив, след имената на авторите се 

дават наименованията на съответния университет. 

Два празни реда 

 

Текст – големината на буквите да бъде размер 12, шрифт Times New Roman, междуредие – 

единично, подравнено от двете страни. 

 

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в дадените 

срокове.  Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително. 

 

СФБ  Технически секретар: Снежана Йорданова тел. 86 27 660;   81 61 684 

mailto:conf2015@phys.uni-sofia.bg


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

В СТУДЕНТСКАТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ  

„СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА” 

на  43-та  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ФИЗИКА  

 

 

Отрязъкът да се попълни с печатни букви и да се изпрати до съответните катедри, 

придружен с кратко резюме на постера 

до 08.12.2014 г. 

 

Заглавие на доклад: 

……………………………………………............................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Представящ автор: 

 

ИМЕ: …………………………………………………………………….. 

ПРЕЗИМЕ ……………………………………………………………... 

ФАМИЛИЯ:……………………………….……………………………… 

Факултетен №:……………Група:................... 

Факултет (оградете вярното): М ДМ Ф 

Университет: ............................................................................................... 

Е- MAIL:……………………… 

  

 

Съавтор: 

 

ИМЕ: …………………………………………………………………….. 

ПРЕЗИМЕ ……………………………………………………………... 

ФАМИЛИЯ:……………………………….……………………………… 

Факултетен №:……………Група:................... 

Факултет (оградете вярното): М ДМ Ф 

Университет: ............................................................................................... 

Е- MAIL:……………………… 

 

 

 

 

Дата ……………..        Подпис:…………………… 

 


