ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Епископ Константин Преславски“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Катедра „Икономика и математическо моделиране“
организират
Състезание по икономика
за купата на Декана на ФМИ 2020г.
на тема:
Иновациите – ключов фактор за подобряване на конкурентоспособността
Участници в състезанието могат да бъдат студенти /бакалавър, магистър/,
обучаващи се в ШУ „Еп. К. Преславски“
Всеки автор може да участва в състезанието индивидуално или в екип с една разработка.
Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани страници, вкл.
фигурите и таблиците.
Текстът трябва да бъде оформен по следния начин:
Заглавие - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered;
First line: 0мм.
Имена на автор/автори се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно
собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font style:
Bold; Effects: Small Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.
Основен текст - Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing Single.
Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат под тях номерация и наименование (Alignment:
Centered; Font style: Bold; Size: 10).
Таблиците да имат над тях номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Font
style: Bold; Size: 10).
Литературата, посочена в края на разработката (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm),
се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с
цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

Разработките се изпращат до 20.04.2020г. по електронен път на адрес:
slavena.stoyanova@shu.bg
Участниците ще бъдат уведомени по email за датата на която ще представят разработката.
Всички участници в състезанието получават сертификат.
Награждаването на най-добре представилите се участници ще се състои през м. май 2020 г.
Наградите са както следва:
Първо място – Купа на Декана и външен хард диск
Второ място – външна батерия
Трето място – флаш-карта
Поощрителни награди
Ако имате познания и интереси в областта на иновациите и предприемачеството,
проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да представите
становище или решение, това е Вашият шанс да го споделите!

