ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГАБРОВО
Организационният комитет на ТУ-Габрово
има удоволствието да Ви покани да вземете
участие в международната научна
конференция УНИТЕХ`18
Организационен комитет:
Председател: доц. д-р инж. Илия Железаров
Зам.-ректор НИР на ТУ-Габрово
Членове:
проф. дтн Йордан Максимов
проф. дмн Стоян Капралов
проф. Анатолий Александров
Технически секретар: Петя Пенева
Програмен комитет:
Председател:
проф. дтн Райчо Иларионов, България
Членове:
акад. Чавдар Руменин, България
акад. Драголюб Мирянич, Босна и
Херцеговина
акад. Петър Кралчевски, България
акад. Томислав Павлович, Сърбия
чл.-кор. Димитър Димитров, България
чл.-кор. проф. Тони Спасов, България
проф. ДХК Николай Ганев, Чехия
проф. ДХК Юрий Кузнецов, Украйна
проф. Лотар Отто, Германия
проф. Емил Колев, Германия
проф. Людвиг Хилмер, Германия
проф. Eлена Коваленко, Украйна
проф. дтн Юрий Ярменчук, Украйна
проф. дтн. Михаил Прокофиев, Украйна
проф. Игор Сазонов, Беларус
проф. дмн Румен Даскалов, България
проф. дтн.Васил Каварджиков, България

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:





















Електротехника и електроенергетика
Eлектроника
Сензорика
Комуникационна техника и технологии
Компютърни системи
Компютърни технологии
Информационна сигурност
Автоматика
Конструиране на машини и уреди
Технологии в машиностроенето
Технологии в текстилното производство
Хидравлика, пневматика и топлотехника
Мехатроника, метрология и управление
на качеството
Икономика и финанси
Организация и управление
Социални и хуманитарни науки
Образователни технологии
Математика и информатика
Химия, екология и устойчиво развитие
Физика

Работни езици:
български, английски
Такса за правоучастие:
 Заплатена до 31.10.2019 г. - 100 лева
 Заплатена след 31.10.2019 г.-150 лева
Всеки участник заплатил такса има
право:
да представи до 2 доклада
да получи:



програма на конференцията
 сборник с отпечатаните доклади
+ CD
кафе и чай по време на паузите
коктейл

ВАЖНИ СРОКОВЕ

30.09.2019 On-line регистрация,
попълване на заявка и резюме.
11.10.2019 On-line прикачване на готовите
доклади.
31.10.2019 Изпращане на съобщение за
приет/не приет рецензиран
доклад.
Получаване на документ за
платена такса за участие.
15-16.11.2019 Регистрация на участниците
и откриване на конференцията.
ВАЖНО! Доклади, регистрирани и
подадени след обявените срокове няма да
бъдат публикувани!
ЗА КОНТАКТИ
Технически университет- Габрово
5300 Габрово
ул. “Хаджи Димитър” №. 4
Web адрес:
http://unitech.tugab.bg
Технически секретар:
Петя Пенева
тел.: 066 827 505
E-mail: unitech@tugab.bg

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГАБРОВО

Пълният текст на докладите трябва да
бъде подготвен с помощта на Winword
(формат А4 - двуколонен текст) и не
трябва да превишава 6 страници,
включително фигури и таблици.
Авторите трябва да се регистрират, да
попълнят заявка и да прикачат докладите
си on-line на сайта на конференцията
http://unitech.tugab.bg. Макет и подробна
инструкция за оформлението на докладите
има на посочения сайт.
Докладите, които не са подготвени
съгласно изискванията и не са получени
до определения краен срок, няма да бъдат
представени за рецензиране.

ПОКАНА
ЗА
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

2019

Таксата за участие трябва да бъде
преведена по сметката на Университетски
център за научни изследвания и
технологии (УЦНИТ) при ТУ - Габрово:
ДСК ЕАД - Габрово
IBAN: BG89STSA93003177328160
BIC: STSABGSF
Основание за плащане: УНИТЕХ'19
име на участника
номер на доклад(и)

15 - 16 НОЕМВРИ 2019
ГАБРОВО

