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Прес-съобщение: 

29та  годишна конференция на  EURASHE: Покана за участие 

EURASHE стартира покана за участие в 29-та си Годишна конференция на тема: „Бъдещите 
студенти. Бъдещите университети. Бъдещите работни места. Професионалното висше 
образование в променящия се свят“. Конфеенцията ще се проведе в Будапеща, Унгария на 16-17 
май, 2019 г., а домакин е Унгарският Съвет на Ректорите, с подкрепата на Министерството на 
човешките ресурси на Унгария. 
 
EURASHE приканва ръководствата на университетите за приложни науки, цялата общност на 
професионалното висше образование, Европейския бизнес, обществените организации и 
представителите на Европейските студенти да вземат участие в годишната конференция на 
Асоциацията и да споделят своя опит, както и да научат за тенденциите, моделите и 
вдъхновяващите практики в тази сфера на висшето образование. 
 

Каним ви да изпращате два типа доклади: 

 Паралелни сесии: Във всяка паралелна интерактивна сесия ще участват около 30 души. Те 
трябва да бъдат организирани така, че да включват активно участниците под формата на 
практически семинар, така че да стимулират дискусията. Структурата на една такава сесия 
включва преглед на проблема, следван от групова дискусия. Очаква се да бъдат одобрени 
общо около 8 предложения за доклади в този формат на тазгодишната конференция. 
Предложението за всяка една такава практическа сесия трябва да е с продължителност в 
рамките на 90 мин.     

 

 Примери за добри практики: Блоково ще бъдат представени накратко 2-3 примера за 
добри практики, едновременно с паралелните сесии. Времетраенето трябва да е в 
рамките на 30 мин. 

 

Изнасянето на доклад пред годишната конференция на EURASHE открива възможности да 

достигнете до по-широка аудитория и да направите по-видим вашия опит  и успехи във висшето 

образование преди и по време на конференцията. Наред с това, всеки участник с доклад ще 

заплаща намалена такса за участие в конференцията (специални предимства ползват студентите 

и представителите на студентските организации).  

Заявките за докладите следва да бъдат изпратени  онлайн чрез Интернет страницата на EURASHE. 

Крайният срок за получаване на заявките е четвъртък, 31 януари, 2019 до 12.00 на обяд 

централно Европейско време (13 ч. българско време). 

 
Повече информация за конференцията и за изпращането на заявки за участие можете да получите 
от ТУК.  
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