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Докладът следва да бъде придружен с рецензия от един хабилитиран преподавател от
съответната научна област, като не е необходимо да бъде обсъждан в съответната катедра.

По регламент участниците разполагат с 10-15 минути за презентация на докладите.
Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите.
Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.
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