Регламент за провеждане
на Пети национален конкурс за есе на Клуб
„Финанси“

I. Цели
Основните цели на конкурса са:
• да даде възможност за творческа изява в областта на икономиката и финансите на
студентите и учениците;
• да се насърчат способностите на студентите и учениците за критично
мислене и самостоятелно излагане и защитаване на идеи;
• да се обменят мнения за решаване на актуални проблеми на съвременното общество.
II. Изисквания към участниците
В състезанието могат да участват студенти от български и чуждестранни университети,
които се обучават в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ и учениците от
средните училища.
III. Етапи и срокове при провеждането на състезанието
Състезанието преминава през следните етапи:
1) Обявяване на темите на есето.
2) Изпращане на есетата: до 31 март 2018 г. студентите и учениците изпращат своите
есета по електронната поща на адрес: essays_finance@ue-varna.bg.
3) Оценяване на есетата: между 1 и 20 април 2018 г. на два етапа:
- допускане до участие в класирането;
- определяне на оценката;
4) Обявяване на резултатите и награждаване: края на м. април 2018 г. в ИУ-Варна.
IV. Формат и оценяване
Студентите и учениците изпращат есета по различни теми, като те се оценяват отделно.
Есетата трябва да отговарят на следните условия:
- да са форматирани съгласно изискванията;
- да са до 5 страници;
- да са по обявената тема;
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- да съдържат личното мнение на автора и аргументи в негова подкрепа
- есетата или никаква част от тях да не бъдат плагиатствани.
Текстът на есето се предава в електронен формат - файл на Word (.doc или .docx) или
pdf.
Текстът трябва да е със следното форматиране:
Размер (Paper Size): A4
Полета (Margins): горе (Top), долу (Bottom), ляво (Left) и дясно (right) по 2.5 см.
Шрифт (Font): Times New Roman, 12 pt.
Параграф (Paragraph): двустранно подравняване (Justify); междуредие (Line spacing):
1,5
Във файла с текста на есето не трябва да се съдържат имената на автора или друга
информация, която да наруши анонимността.
Информацията за автора на есето се представя само в текста на мейла, с който то се
изпраща. Посочват се: за студенти – три имена, курс, специалност, образователна
и квалификационна степен (бакалавър или магистър) и университет; за ученици –
три имена, клас и училище. Файлът с текста на есето се прикачва към мейла.
Оценяването на есетата се извършва на два етапа:
1) допускане до участие в класирането – журито разглежда изпратените есета анонимно
и определя кои есета да бъдат допуснати до участие в класирането. Допускат се само
есетата, които отговарят на посочените по-горе условия.
2) оценяване на есетата – журито разглежда допуснатите есета анонимно и им
дава оценка от 0 до 100 точки. Оценката се определя в зависимост от критериите:
- задълбоченост при разглеждане на поставената тема;
- оригиналност при представяне на личното мнение;
- адекватност и логичност на представените аргументи;
- оригиналност и изразителност на използвания стил на писане.
V. Класиране на участниците
Студентите и учениците, допуснати до участие в класирането, се класират
отделно като се подредят в низходящ ред според получената оценка на своето есе.
Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се
подписва от членовете на журито.
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