ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
в партньорство с:

Европейски информационен център „Европа директно – Пловдив“
Център „Образование за демокрация“ ▪ Студентски клуб на младия мениджър“
Студентски клуб на „Политолога“
Студентски съвет при ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“

ПРОГРАМА
С тудентски

уъркшоп

„Икономическа и социална [дез]интеграция“

28.06.2018 г., 7 аудитория, Ректорат
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

10.00 – 10.30

Регистрация на участниците

10.30 – 10.40

Откриване на студентския уъркшоп
Модератори – г-н Ивайло Ставрев и г-жа Даниела Иванова

10.40 – 10.55

Пленарен доклад за Политиката на сближаване на ЕС и ролята на ФИСН за практическото и приложение от студентите
Докладчик – г-жа Теодора Цонева

10.55 – 11.10

Дискусия по пленарния доклад и експертни оценки от гости
и преподаватели
Модератор – г-жа Елена Лулчева

11.10 – 11.15

Разпределение на студентските изледователски екипи
за работа по тематични направления
Модератор – доц. д-р Маргарита Русева – научен секретар –
„Научно изследователската дейност“

11.15 – 12.15

Работа на студентските изследователски екипи по тематични
направления:
1. Растеж, инвестиции и работни места
‒ Бизнес и предприемачество
‒ Образование и наука
‒ Младежки политики
Модератори – г-н Асен Ангелов и г-жа Елена Лулчева
2. Култура и туризъм
‒ Инфраструктура и жизнена среда
‒ Маркетинг на туристическите услуги
‒ Развитие на творческия потенциал
Модератори – г-жа Янка Цанова и г-жа София Каленова
3. Развитие на човешките ресурси и добро управление
‒ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните
места
‒ Административно обслужване и добро управление;
‒ Правосъдие и сигурност
Модератори – г-жа Джансу Данаджиева и г-та Теодора Цонева

12.15 – 13.00

Обяд

13.00 – 13.45

Пленарна сесия с мултимедийно презентиране на резултатите от проведените проучвания по тематичните направления
Модератори – г-н Ивайло Ставрев и г-жа Даниела Иванова

13.45 – 14.00

Заключителна дискусия
Модератор – г-н Красимир Лойков – ръководител Информационен
център „Европа директно“ – Пловдив

