

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р инж. Иван Кралов – зам. ректор на ТУ – София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
ФНТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р инж. Милка Вичева –декан на МФ
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
доц. д-р инж. Панчо Томов – зам. декан на МФ
ЧЛЕНОВЕ:
гл. ас. д-р инж. Велизар Василев
гл. ас. д-р инж. Велизар Захаринов
гл. ас. д-р инж. Владислав Иванов
гл. ас. д-р инж. Геновева Владимирова
гл. ас. д-р инж. Мариана Митова
ас. инж. Александър Грънчаров
ас. Теодора Пешева

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р инж. Любомир Димитров – зам. Ректор на ТУ - София
ЧЛЕНОВЕ:
проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев
проф. д-р инж. Константин Димитров
проф. д-р инж. Милка Вичева
доц. д-р инж. Георги Тонков
доц. д-р инж. Георги Станчев
доц. д-р инж. Георги Червендинев
доц. д-р инж. Панчо Томов
доц. д-р инж. Стилиян Николов











БСС

ОРГАНИЗИРАТ
Младежка научна конференция

МАШИНИ, ИНОВАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ

“МИТ – 2018”
П О К А Н А
08 ноември ÷ 09 ноември 2018 г.
Библиотечно информационен център (БИЦ) на
ТУ- София

УКАЗАНИЯ

ТЕМАТИЧНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Приетите и правилно оформени доклади ще бъдат
публикувани в „Българско списание за инженерно
проектиране“ ISSN 1313-7530.
2. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки
автор самостоятелно или в съавторство е 2.
3. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 10
минути.
4. Работната програма за провеждането на МНК “МИТ – 2018”
ще бъде публикувана своевременно в http://mf.tu-sofia.bg/mit/.
5. Работни езици: български и английски.
6. Регистрацията на участниците ще се извърши на 08.11.2018 г.
от 09:00 часа в БИЦ.
7. Адрес за изпращане на материалите и въпроси относно
конференцията:
mit@tu-sofia.bg

1. Иновативни продукти и технологии в машиностроенето
2. Ергономия и индустриален дизайн
3. Инженерна логистика, строителна и еко техника
4. Промишлени роботи
5. Материали и методи за изпитване
6. Мехатроника
7. Автоматизация в инженерното проектиране и производство
8. Техническо законодателство и стандартизация
9. Метрология и осигуряване на качеството
10. Системи за управление и обработка на информация

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ






31 юли 2018 г. – Изпращане на заявка за доклади.
28 септември 2018 г. – Изпращане пълен текст на докладите,
в съответствие с изискванията.
08 ноември 2018 г. от 09:00 до 09:30 часа – Регистрация на
участниците
08 ноември 2018 г. 10:00 часа – Откриване на МНК “МИТ –
2018”
08 ноември ÷ 09 ноември 2018 г. – Пленарни и постерни
научни доклади

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
1. Пълният текст на докладите е до 6 стр., вкл. фигурите и
таблиците.
2. Изпраща се пълният текст на доклада на E-mail: mit@tusofia.bg.
3. Докладите могат да се представят на български и английски
език.
4. Докладите ще бъдат отпечатани в „Българско списание за
инженерно проектиране“ ISSN 1313-7530.
5. Шаблон за оформяне на докладите можете да изтеглите от
http://mf.tu-sofia.bg/mit/.
КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗ ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
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