Съюз на физиците в България, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ и Министерство на образованието и науката
организират

48-ма Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Ядрената
физика и енергетика в образованието по физика“
11 – 14 април 2020 г., София
В рамките на конференцията ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА
СЕСИЯ на тема:
„Физиката в живота и в света около нас“.
В рамките на тази сесия се предвижда представяне на доклади във вид на постери. Има
възможност и за представяне на устен доклад. В един доклад могат да участват до ДВАМА
студента. Желателно е да работят под ръководството на избран от тях научен ръководител.
Всеки постер да бъде изготвен във формат 70/90 cm – за целта ще бъде предоставен
темплейт*, който да подпомогне участниците при изготвянето му.
Желаещите да представят доклад трябва:
1. Да се регистрират за участие като попълнят регистрационна форма*.
2. Да представят абстракт* на доклада в размер до 300 думи или до 1 стр. Абстрактът да
се изпрати на адрес PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg със Subject: „студентска постерна
сесия“. Форматът е задължителен, за да може да бъде отпечатан в книжка с материали
от конференцията. Абстрактите ще бъдат разгледани от редакционна комисия и при
нужда върнати за корекции.
3. Да заплатят такса правоучастие – 20 лв. до 06.03 (или 25 лв до 15.03), която включва:
книжка с абстракти, бадж и сертификат за участие за всеки участник.
4. Да представят постера си по време на конференцията.
Датата на постерната сесия ще бъде уточнена допълнително в програмата на
конференцията (при възможност неделя 12.04.2020 г., за да не затруднява учебния процес).
Постерите ще бъдат посетени от жури и най-добрите ще бъдат отличени с грамоти от
СФБ. Авторите ще имат около 5 мин. за представяне.
Не се допуска дублиране на темите!
Срокове: абстракти и заявки за участие ще се приемат до 8-ми март 2020 г.

*Информация за конференцията, регистрационна форма и темплейти за абстракт и
постер могат да бъдат намерени на страницата на Съюза на физиците в България на адрес:
http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/48NK.html

