ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

обявява
СЕДМИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ ’2017
„75 години инженерно образование в РБългария”
Теми за есето: „Инженер – химик“ - мисия и
предизвикателство в 21 век;
( по избор )
Металите и блясъкът на техните цветове;
Нови материали – основа на съвременния живот;
Условия за конкурса:
1.
В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички
училища в България. Допускат се индивидуални участници. Регистрацията е с
попълване на регистрационния формуляр. Новост за конкурса е възможността
ученици да изпращат своите есета на френски език и немски език.
2.
Изисквания за оформяне на есето: Обем – до три страници (Page Size –
A4, Page Setup- Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30 mm, Right: 25 mm; Font-Times New
Roman, Size-12; Word 97-2003, Line Spacing 1,5; Изображения-TIFF или JPG формат,
минимална резолюция 300 dpi).
3.
Eсето и регистрационния формуляр се изпращат по електронен път на
посочените адреси за контакт.
4.
Важни срокове: 14 май – крайна дата за изпращане на
регистрационен формуляр и есе и 23 май- обявяване на резултатите на сайта на
ХТМУ www.uctm.edu
5.
Всички участници ще получат сертификати.
6.
Авторите на наградените есета ще бъдат поканени да ги получат на
тържественото отбелязване на Деня на ХТМУ в Университета, зала „Проф. д-р Асен
Златаров”, бул. „Св.Климент Охридски” № 8, София.
7.
Жури за оценка и класиране на есетата:
доц. д-р инж. Данчо Даналев
доц. д-р Андриана Сурлева
доц. д.р инж. Валери Йорданов
гл.ас. д-р инж. Владислава Иванова
За контакти: Химикотехнологичен и металургичен университет
Отдел „Връзки с обществеността”- сграда А, етаж 2, стая 227, 205
София, 1756, бул. „Св.Климент Охридски” № 8
тел.( 02) 8163 110, 8163 135, e-mail: m.dicheva@uctm.edu
Условията на конкурса и регистрационния формуляр може да намерите и в сайта
на ХТМУ www.uctm.edu в секция Новини и събития.

Формуляр за участие
в СЕДМИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС – ЕСЕ’2017
“ 75 години инженерно образование в РБългария ”
с подтеми: „Инженер – химик“ - мисия и предизвикателство в 21 век;
Металите и блясъкът на техните цветове;
Нови материали – основа на съвременния живот;
Лични данни:
Име:
Училище:
Адрес на
училището:

Домашен адрес:
Телефон:
E-mail:

Заглавие на есето:

Клас:

Попълването на информацията по-долу е препоръчително, но не
задължително!

Участия в състезания, конкурси, олимпиади:
Моля посочете само участия, които са пряко свързани с областите: Химия, Биология, Физика, Математика, Информатика,
Български език и литература, Чужди езици, География. Посочват се само участия от последните 2 (две) години.

Състезание,
конкурс,
олимпиада

Дата и година
на
провеждане

Ниво *

Постижение

Документът е
издаден от: **

* Моля посочете нивото на състезанието: училищно, градско, общинско, областно, национално, международно.
** Посочете, в случай че имате такъв документ.

Интереси:
Тук можете да разкажете за вашите интереси, с какви извънучилищни дейности се занимавате, посещавате ли школи, какви книги
обичате да четете, членувате ли в някаква организация. В случай, че имате издадени публикации или книги, тук е мястото да ги
опишете.
Можете да посочите и други свои постижения (които не са пряко свързани с предметните области от предходния параграф)

