РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
КЛОН РУСЕ
WORKSHOP
NONLINEAR
DIFFERENCE AND
DIFFERENTIAL
EQUATIONS AND THEIR
APPLICATIONS

NODDEA’2017

26-28 октомври 2017г., РУ”Ангел Кънчев”, Русе
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
Катедра „Математика“ при Русенкия университет „Ангел Кънчев” организира
Международен уъркшоп
Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications NODDEA’2017
в рамките на 56-тата научна конференция на Университета http://conf.uni-ruse.bg/bg/.
Целта на уъркшопа е да събере заедно изследователи, работещи върху задачи за диференчни и диференциални уравнения и техни приложения в инженерството, икономиката и
естествените науки. Той се явява продължение на конференция и други три уъркшопа със
същото име, проведени през 2009, 2010 и 2012 г. Настоящото научно събитие е посветено на 65та
годишнина на професор, доктор на математическите науки Степан Терзиян.
Няколко изтъкнати учени ще бъдат поканени да изнесат лекции. Лекциите по покана са с
продължителност 30 мин.
Научната проява дава възможност на докторантите и младите учени да представят своите
най-нови разработки. Участията с доклади са с продължителност 15 мин. Предоставя се възможност за неформални обсъждания.
Лекциите по покана и изнесените доклади след рецензиране ще бъдат издадени в отделна
серия на том 56 - Сборник научни трудове на Русенски университет’17 (он-лайн). Таксата за
участие включва куверт за бала на учените, кафе пауза и програма на конференцията.
Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
■ предварително - по банков път (80 лв.):
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон „Възраждане“, ул. „Плиска“ 19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC код: UBBS BGSF
Основание за плащане: Такса право участие в МНК РУ&СУ’17
Секция: NODDEA’Трите имена: ....................
■ при регистрацията - в брой (90 лв.).
1

Уъркшопът ще се проведе във Факултета по Природни науки и образование, Русенски
университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, 7017 Русе, от 26 октомври до 28 октомври 2017г.
Важни дати:
 30 юли 2017г. Регистрация на участниците. Моля, попълнете приложената по-долу
регистрационна форма и я изпратете по имейл на:
Доц. д-р Юлия Чапарова jchaparova@uni-ruse.bg,
Д-р Магдалена Андреева, magie@ami.uni-ruse.bg,
Д-р Николай Димитров, ndimitrov@uni-ruse.bg.
 30 юли 2017г. Второ съобщение на уъркшопа с информация за настаняване, програма,
изисвания при оформление на резюметата, лекциите по покана и докладите, информация за
пътуване.
 30 август 2017г. Изпращане на докладите на:
Доц. д-р Юлия Чапарова jchaparova@uni-ruse.bg,
Д-р Магдалена Андреева, magie@ami.uni-ruse.bg,
Д-р Николай Димитров, ndimitrov@uni-ruse.bg. Рецензиране на докладите
 15 октомври 2017г. Изпращане на окончателния вариант на докладите на
организаторите.
 26 октомври 2017г. Пристигане, настаняване и регистрация на участниците.
Паралелни научни срещи
 27 октомври 2017г.
08:30 - 9:00, зала 1.311. – Регистрация
09:00 – 11:00, Уъркшоп ''NODDEA’2017'',
11:00 - 13:30, Канев Център, Пленарна сесия
14:00 - 17:30, Заседания по секции
19:30, Комплекс „Рига“ – Бал на учените
 28 октомври 2017г.
09:00 ч. – Заседания по секции
Опция: Екскурзия
 29 октомври 2017г. Заминаване

*****************************************************************************************************
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
1. Трите имена: …………………………………………………………………………………..
2. Месторабота, имейл, моб. тел. .……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Заглавие на доклада……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. Дата на пристигане:
……………………………………………………………………………………………………….
5. Дата на отпътуване:
………………………………………………………………………………………………………..
***********************************************************************************
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Очакваме Ви!
Организационен комитет:
Доц. д-р Юрий Кандиларов, ukandilarov@uni-ruse.bg, Заместник-декан,
Доц. дн Миглена Колева, mkoleva@uni-ruse.bg, Председател,
Доц. д-р Юлия Чапарова, jchaparova@uni-ruse.bg,
Д-р Николай Димитров, ndimitrov@uni-ruse.bg,
Д-р Тихомир Гюлов, tgulov@uni-ruse.bg
Катедра Математика, каб. 1.221. Факултет Природни науки и образование,
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, 7017 Русе

Участници в NODDEA’2012
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