СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/

ПОКАНА
за
К ур с о в е за д ок то ра н ти и м ла ди уч е н и
Целта на курсовете е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им
при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научните
изследвания.
1. "Методически основи на научните изследвания" (Как се разработва докторска
дисертация?). ВАЖНО: Отчитат се новите постановки на Закона и Правилника за приложение.
22 март 2018 г., София, НДНТ, ул. Г. С. Раковски № 108
Курсът включва лекции и дискусии по следните основни теми:
 Критерии и изисквания към докторските дисертации за научна степен "Доктор";
 Структура и елементи на докторската дисертация;
 Изисквания за формулиране на темата, целта, задачите, обекта и предмета на изследване;
 Изисквания при разработване на анализа на състоянието на проблема, изводите към него
и формулиране на задачите на изследване;
 Структура и елементи на методиката за експериментално изследване. Изисквания при
разработване на методиката за експериментално изследване;
 Същност и изисквания при разработване на теоретичната част на изследването;
 Методи за изследване и изисквания при анализа на резултатите от изследване, оформяне
и грешки, които се допускат от млади учени;
 Изисквания при оформяне на докторската дисертация;
 Структура и елементи на автореферат на докторска дисертация и изисквания при
разработването и оформянето, съгласно изискванията на стандартите ISO и държавните
изисквания;
 Дискусия върху структурите на няколко дисертационни теми, предложени от участниците в
курса. Грешки и предложения.
ВАЖНО!!! По време на лекциите се обръща внимание на: А) грешките, които се допускат
при разработване на докторски дисертации, като се анализира същността им и причините за
тях; Б) новите моменти в Закона за развитие на академичния състав в Р. България и
Правилника за приложението му.
Лектори: проф. д.т.н. Г. Тасев; доц. д-р Д. Георгиева; доц. д-р Ст. Ковачева.




До: ССКБ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
в курс: "Методични основи на научните изследвания" и/или "Приложение на статистически методи
в научните изследвания" (Подчертайте желания от Вас курс)
Име, презиме, фамилия: ...……………………………………………………................…………………........................…
ВУЗ (НИИ): ……………………………………………………………………...........………...................……………..........….
Адрес: п.к. …........….. гр. …..............………………. ул. № ...…....……............………………...………………...........…..
телефон: …………………......………; факс: …..….....…....….…………; е-mail: ............................................................
ИН № ................................ ИН № по ЗДДС …...........................…….; МОЛ: ..................................................................
Таксата ще бъде внесена:

 по банков път,

Дата: …………………………..

 на място при регистрацията.
Заявител: ………………………..

2. Курс

"Приложение на статистическите методи в научните изследвания"
23 март 2018 г., София, НДНТ, ул. Г. С. Раковски № 108

Курсът включва лекции и упражнения по следните основни теми:

Приложение на статистическите методи в научните изследвания;

Как да се разработи методика за експериментално дисертационно изследване?;

Вероятностни методи за изследване и статистически методи;

Маркови случайни процеси, теория на масовото обслужване;

Доверителни интервали и анализ на обема на извадките;

Параметрични и непараметрични методи за изследване на статистическата значимост на
резултатите (критерии на Стюдент; критерии на Ман-Уитни; критерии на Фридман;
критерии на Крускал-Уолис и др.);

Анализ на зависимости; Анализ на качествени признаци и количествени показатели;

Методи за разработване и вземане на управленски решения.
Лектори са учени от университети, автори на книги и ръководства по статистически методи в
научните изследвания, методика на поставяне на опитни експерименти и т.н. Основният
преподавател проф. д.т.н. Г. Тасев има 21 защитили докторанти, които вече са професори,
доценти и ръководители на институти, факултети, катедри.
ВАЖНО!!! По време на лекциите се обръща внимание на грешките, които се допускат при
използването на математическите методи с конкретни примери, като се анализира същността
на грешката и причините за заблужденията.
По двата курса докторантите получават книги, чиито цени са включени в таксата!!!!
УСЛОВИЯ:
 Заявка за участие съгласно приложения формуляр се изпраща до 20.03.2018 г. Приемат се
и заявки по телефон, факс или e-mail.
 Таксата за участие за курс в размер на 60 лв. без ДДС /72 лв. с ДДС/ може да бъде
платена на място при регистрацията при предварително подадена заявка или да бъде
преведена по банкова сметка: IBAN – BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни
Кредит Булбанк UNCR BGSF, с титуляр ССКБ.
 За участници в двата курса се прави отстъпка от 10 %.
 В таксата са включени учебни материали, кафе-паузи, сандвичи и безалкохолни напитки.
 Предварително внесените по банков път такси се доказват с копие от платежното
нареждане.
 Участниците в курсовете ще получат удостоверение за преминато обучение.
ЗА ПЪРВИ КУРС
9.30 – 10.00 ч. на 22.03.18 г.

ЗА ВТОРИ КУРС
9.30 – 10.00 ч. на 23.03.18 г.

Начало:

10.00 часа на 22.03.18 г.

10.00 часа на 23.03.18 г.

Край:

17.00 часа на 22.03.18 г.

17.00 часа на 23.03.18 г.

Регистрация в офис 601, етаж 6:

ВАЖНО !
УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВУЗ, УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ,
В състояние на криза не е лесно да се отделят средства и да се изпратят докторанти на курс
по МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Как се разработва докторска
дисертация?). Ето защо, организаторите, които осъществяват и водят този курс с голям успех
повече от 25 години, Ви предлагат провеждане съвместно и на място по Вузове. Таксата е 50 лв.
без ДДС. Необходимо е участие на повече от 15 докторанти. В курсовете могат да се включат и
учени, които имат желание да разработват самостоятелно докторски дисертации.
От няколко години много ВУЗ-ове се възползват от това предложение. Не са редки случаите
когато в курсовете се включват и ръководители на докторантите.
Адрес за заявки и контакти: ССКБ, Национален дом на науката и техниката
София – 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, етаж VІ, офис 601
тел./факс: 02/988-40-75; GSM: 0879 602 164
e-mail: sskb@abv.bg

