
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/ 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/ 

П О К А Н А за к у р с  з а  до к т о р ант и  и  м л ад и  уч е ни  

ЕРАТОЛОГИЯ ИЛИ КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ГРЕШКИ ПРИ 

ПОДГОТОВКАТА НА ДИСЕРТАЦИЯ И ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

29 и 30 април 2019 г. /за други ВУЗ/ 
 

Целта на курса е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при 
разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научни 
изследвания. 

Курсът включва лекции и упражнения по следните основни теми: 
1. Грешки при планиране и провеждане на научни изследвания. 
2. Грешки при подготовката и оформяне на дисертация по медицина. 
3. Причини за възникване на грешки при разработване на дисертациони изследвания. 
4. Мерки за не допускане на грешки при представяне на научни доклади. 
5. Грешки, които се допускат при използване на математическата статистика в научните 

изследвания. 
6. Грешки, които се допускат при използване на критерия на Стюдънт (F), Ман-Уйтни и други при 

изследвания. 
7. Грешки, допускани при използване на апарата на регресионния анализ при изследвания. 
8. Грешки, допускани при анализ на относителни честоти при изследвания 
9. Грешки, които се допускат при анализиране и представяне на резултатите от изследвания. 
10. Оценка на достоверността на резултатите от изследванията. 
11. Избор на статистическия метод за анализ на резултатите от изследвания. 

Участниците в курса ще получат два материала: Ератология или как да се избегнат най-
неприятните грешки при подготовката на дисертация; Ератология или как да се избегнат най-неприятните 
грешки при използване на статистически методи при научните изследвания. 

Лектор: проф. д.т.н. Г.Тасев 

               
До: ССКБ 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

в курс: "Ератология или как да се избегнат грешки при подготовката на дисертация и при приложение на 

статистически методи в научните изследвания" - 29 и 30 април 2019 г. 
 

Име, презиме, фамилия: ...……………………………………………………................…………………....................… 

Ф-т (НИИ,ВУЗ): ………………………………………………………………...........………..................……………......…. 

Адрес: пк ........... гр. …..................………………. ул. № ...…....……............………………...………………...........….. 

телефон: …………………......………; факс: …..….....….….…………; е-mail: ........................................................... 

ИН № ................................ ИН № по ЗДДС …...........................…….; МОЛ: .............................................................. 

Таксата ще бъде внесена:  по банков път,  на място при регистрацията. 

Дата: …………………………..      Заявител: ……………………….. 

Декларирам, че предоставените от мен данни, могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в курса. 

УСЛОВИЯ: 

 Заявка за участие съгласно приложения формуляр се изпраща по e-mail. 

 Таксата за участие в размер на 69 лв. да бъде преведена по банкова сметка: IBAN – BG39 
UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCR BGSF, с титуляр ССКБ. 

Регистрация на участниците: 9:30 - 10:00 ч. на 29.04.2019 г. 

Начало на курса: 10.00 часа на 29.04.2019 г. Край на курса: 13.00 часа на 30.04.2019 г. 
 

Адрес за заявки и контакт: ССКБ, Национален дом на науката и техниката 

София – 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, етаж VІ, офис 601 

тел./факс: 02/988-40-75; e-mail: sskb@abv.bg 

 


