НАУЧНИ ФОРУМИ,
организирани от ВУЗФ през периода 2014 - 2018 г.

1. Дискусионен форум на тема „Промени в Закона за обществените поръчки”(2014 г.).
2. Научен семинар на тема „Нанотехнологиите в здравеопазването“(2014 г.).
3. Международна научна конференция на тема „Превенция на изпирането на пари и
финансовите измами в небанковите финансови институции”(2014 г.).
4. Конференция по проект BG051PO001-3.1.09-0023 „Повишаване на квалификацията на
преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване”(2014 г.).
5. Дискусионен форум на тема „Финансовите консултации: Състояние и перспективи – 10
години от създаването на ИДФК”(2014 г.).
6. Национален финансов форум „Иновации”(2014 г.).
7. Международна научна конференция „Индустрия и иновации – 2014. Иновациите:
двигател за икономическия растеж” (2014 г.).
8. Десета международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на
България и ЕС – съвременни предизвикателства и подходи за решение”, съвместно с
Финансово-счетоводния факултет на УНСС.(2014 г.).
9. Научна конференция „Иновации и предприемачество 2015”. (2015 г.).
10. Съвместна конференция с Израелското посолство „Israel start up nation”. (2015 г.).
11. Първа международна научна конференция„Education – Tradition and Modernity”. (2015
г.).
12. Научна конференция с участието на учители в средни училища в страната(2015 г.).
13. Научна конференция „Иновации в банковата система” (2015 г.).
14. Международна научна конференция „Иновациите – двигател за икономическия
растеж”(2015 г.).
15. Годишна научна конференция на ВУЗФ (2015 г.).
16. Дискусионен форум „Законът за академичния състав – крайно време за промяна”(2015
г.).
17. Кръгла маса на тема „Оценка на вземанията за целите на апорта“(2015 г.).
18. Научна конференция „Образование и бизнес – финансовото образование за устойчива
икономика” (2015 г.).
19. Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят:
национални, регионални и глобални измерения” (2015 г.).
20. Дискусионен форум на тема „Научните чудеса на България – иновации, престиж,
бъдеще” (2015 г.).
21. Съвместна конференция с корейското посолство на тема „Bringing Korea's Experience
in Innovation,Education and Science to Bulgaria” (2015 г.).
22. Научна конференция на тема „Взаимодействието между средното и висшето
образование – перспективи и решения” (2015 г.).

23. Национален финансов форум „Иновации”(2015 г.).
24. Дискусионен форум на тема „Иновации и предприемачество”(2015 г.).
25. Кръгла маса на тема „Бизнес инкубатори”(2015 г.).
26. Научна конференция „Първите седем години от европейските фондове”(2015 г.).
27. Единадесета международна научна конференция на младите учени на тема
„Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентноспособност и иновации”,
съвместно с Финансово-счетоводния факултет на УНСС (2015 г.).
28. Кръгла маса на тема „Бизнес инкубатори”(2016 г.).
29. Национална конференция на тема „Европейски пари за българския бизнес – научени
уроци от първия и предизвикателствата от втория програмен период”(2016 г.).
30. Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред преподаването на дисциплини по
международна икономика”(2016 г.).
31. Кръгла маса на тема „Презастраховане на катастрофични рискове”(2016 г.).
32. Международен научен семинар по „Методология и ИТ в образованието”(2016 г.).
33. Международна кръгла маса на тема „Икономиката на светло”(2016 г.).
34. Национална кръгла маса на тема „Застрахователният и осигурителнят пазар:
тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната”(2016 г.).
35. Научен семинар на тема „Отворени данни за обществени поръчки”(2016 г.).
36. Годишна научна конференция на ВУЗФ(2016 г.).
37. Кръгла маса на тема „Влиянието на обществено-политическите събития върху туризма
и икономиката”(2017 г.).
38. Международен научен форум "Европейска политика за научно изследователска
инфраструктура и участие на България”(2017 г.).
39. Тринадесета годишна международна научна конференция на младите учени на тема
„Икономиката на България и ЕС в глобалния свят”, съвместно с Финансово-счетоводния
факултет на УНСС (2017 г.).
40. Научен семинар по информационна компетентност за преподаватели и докторанти във
ВУЗФ (2017 г.).
41. Кръгла маса на тема „Идва ли времето на нов протекционизъм”(2017 г.).
42. Годишна научна конференция на ВУЗФ(2017 г.).
43. Международен научен семинар на тема „Корейският иновационен модел, Моделът за
технологична комерсиализация на Фраунхофер и уроци за България”(2017 г.).
44. Международна конференция на тема „Общоевропейски продукт за лично пенсионно
осигуряване – регламент, ефекти и проблеми”, съвместно с Българското председателство на
Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Investor.bg. (2018 г.).
45. Българо-руски научен семинар на тема „Современное образование в условиях
цифровой экономики: концепции, модели, технологии” (2018 г.).
46. Кръгла маса на тема „Модели за преструктуриране на здравеопазването в България:
проблеми и възможни решения” (2018 г.).
47. Научно-приложна конференция на тема „Данъчното законодателство през погледа на
експертите” (2018 г.).

48. Четиринадесета годишна международна научна конференция на младите учени на
тема „Икономиката на България и ЕС в дигиталния свят”, съвместно с Финансовосчетоводния факултет на УНСС (2018 г.).
49. Годишна научна конференция на ВУЗФ (2018 г.).

