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Проф. д-р Велизара Пенчева
е новият ректор на Русенския университет
На 10 февруари 2016 г. новоизбраният ректор
на Русенския университет проф. Велизара Пенчева
представи ръководния екип, започвайки с мотото
„Русенският университет – Университет на бъдещето”.
Тя определи основните насоки в дейността и
структурата на университета, а именно – високо
качество на образованието и научните изследвания,
силно международно позициониране, активно
взаимодействие с партньорски организации извън
университета и балансирана вътрешна среда с
разумно и предприемчиво управлявани ресурси.
Проф. Велизара Пенчева очерта стратегическата
рамка по отделните приоритети. Първият – високото
качество на образованието и научните изследвания, е
достижим с изграждането на изследователски профил
на университета. Предстои учебното съдържание да
бъде актуализирано, като иновативните образователни
технологии ще бъдат сериозно използвани.
Зам.-ректорът по учебната работа проф. Пламен Кангалов поставя акцент върху целогодишния
прием на студенти и провеждането на кандидатстудентската кампания в интернет и социалните

последната учебна година е приемането на студенти
от Африка. Чуждестранните студенти са общо 300,
като в момента в БРИЕ се обучават 9 граждани на
Камерун.
Изградените силни международни позиции и
добра разпознаваемост на Русенския университет
ще продължат да бъдат приоритет и в новия мандат, подчерта зам.-ректорът по евроинтеграция и
международно развитие проф. Юлиана Попова.
Тя коментира, че Русенският университет ще се
стреми към партньорства за създаване на съвместни
специалности с висши училища извън България.
Подобни инициативи имат голям потенциал и са
силно насърчавани в европейски мащаб.
Тя допълни, че проектното финансиране е
изключително важно, като университетът има два
успешни проекта по INTERREG V-A, които се изпълняват в момента, а други два инфраструктурни
проекта очакват класиране.
Зам.-ректорът по научноизследователската
дейност проф. Диана Антонова ще работи с екипите
в Научноизследователския център и Центъра за

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
„Има моменти в живота ни, когато сме
изправени на кръстопът, без карта и посока.
Изборът, който правим в такъв момент, може да
предопредели посоката на развитието ни. Разбира
се, когато се изправим пред неизвестното, някои
предпочитат да се обърнат и да се върнат. Но
има ситуации, в които хората откриват нещо
по-добро. Нещо, отвъд смелостта, нужна да
допуснеш някого до себе си или да дадеш на
някого простор за изява. Нещо, отвъд тихото
постоянство на мечтата. Защото само когато си
поставен пред изпитание, можеш да разбереш
кой си всъщност. И само тогава разбираш кой
можеш да бъдеш. Човекът, който искаш да
бъдеш, съществува отвъд упорството и вярата,
отвъд болката и неизвестното. Той съществува
в мечтите и устрема ти.“ (по Марк Швон)
Това, което правят истински добрите
преподаватели, е да се вслушват в естественото
любопитство на всеки учащ се и да го подкрепят,
насърчавайки умението му да задава все
по-сложни въпроси и да открива все посложни отговори. За да има наистина високо
качество на образованието, където целта е
да се усвояват знанията в дълбочина, а не да
се запаметяват само факти, е необходимо да
се вслушаме във вътрешната мотивация на
учащия и да усетим естественото му желание
за учене. Образованието не е това, което
знаем, а това, което можем да извършим с
помощта на знанието. Вярвайте в себе си и
способностите си! Имайте вяра в човека до
Вас и неговите възможности!
Ще се радваме да изразявате своите идеи,
впечатления и препоръки на нашия електронен
адрес: vestiskra@uni-ruse.bg.
Очакваме Вашите материали и предложения!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

В БРОЯ

мрежи. Обновена е структурата, която ще подпомага
учебната работа, чрез създаване на звено „Прием
нови студенти”, което целогодишно ще отговаря
за приема в образователно-квалификационните
степени бакалавър и магистър. Към работата на
сектора ще се привлекат студенти, докторанти
доброволци и добре реализирали се випускници
на университета. Всеки кандидат-студент може
да се яви на предварителните изпити в Русенския
университет, които се организират два пъти месечно.
Младежите имат възможност да изберат коя оценка
да използват при формирането на бала за прием и да
знаят, че са приети, след като представят дипломата
си за завършено средно образование.
Българо-румънският интеруниверситетски Европа център остава част от екипа на проф. Кангалов.
От своя страна дирекция „Чуждестранни студенти”
продължава да привлича студенти чужденци и да
разширява географския обхват на приема. Новост в

иновационни образователни технологии. Избран е
специален координатор за професионалното израстване на докторантите в Русенския университет. Към
Научноизследователския център работят Център за
трансфер на технологии, Център по предприемачество,
Център за интелектуална собственост и Издателски
център. Акцент на дейността ще бъдат създадените
интердисциплинарни екипи с участието на преподаватели, студенти и ученици, които са силата на
Русенския университет, като уточни, че предстои
формирането на 40 изследователски екипа, които
да бъдат „лицето” пред бизнеса и партньорските
университети. Пред екипа на проф. Антонова стои
и предизвикателството да развие четирите научни
списания на английски език, издавани от Русенския
университет, и те да достигнат по-високи позиции
в класацията на Томпсън-Ройтерс.
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Интервю с ректорa на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева
Интервюто с новия ректор на Русенския
университет проф. д-р Велизара Пенчева проведе доц. д-р Анелия Манукова.

Бихте ли облекли в думи Вашите емоции,
когато разбрахте, че Вие сте избрана за ректор
на Русенския университет.
Емоциите са нещо много лично, част от вътрешния ми свят и не е толкова лесно да бъдат
облечени в най-подходящите думи, за да изразят
усещането, но все пак ще опитам. Чувството е
много комплексно – от една страна стои радостта
и удовлетворението, че личността и професионалните ми компетенции и усилия са били
оценени и то съвсем еднозначно и категорично
от академичната общност, от друга страна, обаче,
точно в този момент човек в пълна степен усеща
отговорността на това да е получил доверието на
цял един колектив и да се изправи пред предизви-

кателството да ръководи престижна институция
като Русенски университет. Няма нормален човек,
който да не се запита дали ще успее да оправдае
очакванията на всички, които са повярвали в него,
и да не изпитва своите най-човешки притеснения, давайки си сметка, че професионалното и
личностно развитие на стотици преподаватели и
бъдещето на младите хора зависят от решенията
на това академично ръководство. И все пак трябва
да имаме смелостта да опитаме да правим нещата,
в които вярваме, а аз с цялото си сърце вярвам,
че Русенски университет може и трябва да бъде
университет на бъдещето.
Кому бихте желали да изкажете благодарност за подкрепата?
На всички, които ми повярваха и ме подкрепиха. Това бяха всички колеги, с които съм
работила и които ме познават като отговорен
човек. Освен това имаше три звена, от които
получих колективна подкрепа, и бях длъжна
да не ги разочаровам. Това беше моята катедра
Транспорт, която издигна кандидатурата ми,
както и катедра Педагогика, психология и история
и целият факултет Обществено здраве и здравни
грижи, които подкрепиха кандидатурата ми.
През цялото време на кампанията имах силната
подкрепа и на моето семейство.
Кои от взетите Ваши решения се оказаха
най-резултативни и дадоха особено силен отзвук
за благополучието на университета?
В двата мандата, когато бях част от екипа на
проф. Белоев, работех активно за поддържане и
развитие на вътрешноуниверситетската система
за качество на образованието и научните изследвания. Отговарях за работата на центровете за
Кариерно развитие и Центъра за продължаващо
обучение. Често се налагаше да се вземат редица
решения, които бяха резултатни, като дори и

Продължение от стр. 1
Едното от тях вече влиза в топ 10 на цитиранията, сподели проф. Диана
Антонова.
Всички контакти на национално ниво с университети и партньорски организации ще преминават през ресора на зам.-ректора по развитие, координация
и продължаващо обучение проф. Пламен Даскалов. Дирекция „Качество на
образованието” ще продължи да организира и администрира работата по
университетските академични стандарти и акредитационните процедури, а
центровете за продължаващо обучение и за кариерно развитие ще доразвият
дейността.
Председателят на Общото събрание на Русенския университет чл.-кор.
проф. Христо Белоев заяви, че и в новата си роля ще продължи активно да

сега берем техните плодове. Получихме добри
резултати от активната ни работа с бизнес средата,
иновативно решение за развитие на младите ни
колеги е създадената школа Млад преподавател,
отличните акредитации ни осигуряват сигурност
в обучението, информационното осигуряване
на дейността на Кариерния център позволява
да създадем по-добри условия за реализация на
нашите випускници и т.н.
Можете ли да си спомните най-трудните
периоди и моменти в досегашната Ви работа
като зам.-ректор?
В началото на 2008 г., два дни след като бях
избрана да отговарям за ресора, свързан с акредитацията, ми беше препратено писмо от НАОА,
в което ни уведомяваха, че специалностите Медицинска сестра и Акушерка, които предишното
академично ръководство е администрирало, не
са акредитирани и всички оценки бяха отрицателни. По-отрицателно писмо не бях виждала в
живота си! Тогава няколко дни се колебаех дали
да продължа или да помоля да ме освободят от
длъжността. Продължих напред и след няколко
години активна работа акредитирахме и двете
специалности и така върнахме на Русе медицинското образование.
Какво ще пожелаете на предшественика си?
Много здраве и да продължи да прави всичко,
с което се заеме, със същия плам и себеотдаване,
както го правеше като ректор на университета.
Как определяте свързаността си с Русенския
университет?
Връзката ми с университета е от далечната
1974 г., когато пристъпих неговия праг като
студентка. От 1980 г. работя като преподавател.
Това е моят втори дом. В него са моите колеги и
приятели, както и студентите ми, които винаги са
ме зареждали с много енергия и доброта.

работи за просперитета на университета. Валерий Гегов като помощник-ректор
отговаря за стопанската дейност в Русенския университет и красивия облик
на кампуса. Доц. Таня Грозева остава главен секретар на университета и в
следващите четири години.
За реализацията на инвестиционните проекти се разчита на финансиране
от различни програми. В бюджета на университета са заделени средства за
доизграждането на достъпна среда в корпусите. Очаква се одобрението на два
инфраструктурни проекта – единият за облагородяване на пространството в
източната част на кампуса, а другият – за изграждането на Център за компетентности по информационни и комуникационни технологии. Обмисля се идея
за издаването на сборник с иновациите на Русенския университет.
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Новото ръководство на Русенския университет
На 12 януари 2016 г. със 138 гласа проф. д-р Велизара Пенчева бе избрана за ректор на Русенския университет за мандат 2016–2019 г. За пръв път
в 70-годишната си история университетът ще бъде управляван от жена.
Досега проф. Пенчева беше заместник-ректор по Развитие, координация и
продължаващо обучение в Русенския университет.
„Съзнавам, че няма да е лесно и че отговорността е изключително висока,
но съм сигурна, че заедно ще постигаме повече успехи”, каза проф. Пенчева
минути след като бяха обявени резултатите.
Заседанието на Общото събрание на Русенския университет за избор на
ръководни органи бе председателствано от проф. Борислав Ангелов, като в
работата му се се включиха 261 представители на академичната общност.
Новият председател на Общото събрание е чл.-кор. проф. Христо Белоев,
за когото гласуваха 212 делегати, а негов заместник е доц. д-р Анелия Манукова, събрала 241 гласа. Председател на Контролния съвет в новия мандат
е проф. д-р Владимир Хвърчилков, избран на поста с 219 от гласовете на
участниците в заседанието. Членовете на Общото събрание на Русенския
университет решиха още, че новият Академичен съвет ще се състои от 45
души, а Контролният ще има 11 членове.

Общо събрание на Русенския университет
12 януари 2016 г.
В началото на заседанието досегашният ректор чл.-кор. проф. Христо
Белоев направи отчет за работата през втория си управленски мандат, като
акцентира върху израстването на академичния състав, задълбочаването на
международното сътрудничество, разпознаваемостта на университета и
обновяването на материалната база.
Четиримата кандидати за ръководния пост на Русенския университет –
проф. д-р Михаил Илиев, проф. д-р Росен Иванов, проф. д-р Велизара Пенчева
и проф. дн Красимир Ениманев, представиха платформите си и отговаряха
на въпроси от залата, свързани с бъдещето на висшето училище. За проф.
д-р Михаил Илиев гласуваха 79 от участниците в заседанието, за проф. д-р
Росен Иванов – 31, а за проф. дн Красимир Ениманев – 9.
***
На 13 януари 2016 г. новият ректор на Русенския университет проф.
Велизара Пенчева официално встъпи
в длъжност,
като получи
символичния
ключ на университета и
регалиите,
олицетворение на властта,
от досегашния
ректор чл.кор. проф.
Връчване на символичния ключ
Христо Бена Русенския университет
лоев.
Много
успехи и работа, която да води развитието на университета във възходяща
посока, пожела чл.-кор. проф. Христо Белоев на новия ректор и неговия
екип. „Нека Русенският университет да бъде гарант за просперитета на
Северния централен район, за развитието на икономиката и опора на
бизнеса и институциите”, каза още той.

„Изборът ми е предизвикателство и мисия, която има всеки ректор,
ръководил университета в неговата 70-годишна история. Считам, че мога
да развивам това, което имаме в момента като база и възможности на
хората тук, и ще работя да имаме университет, добре стоящ в национален
и международен мащаб”, бяха първите думи на проф. Велизара Пенчева,
след като прие символичния ключ на Русенския университет. Тя заяви, че
ще продължи политиката, следвана в последните два мандата за утвърждаването на университета в регионален, национален и международен план.
На церемонията в заседателната зала на Ректората дойдоха представители на различни звена в университета, които поднесоха поздравите
си. Екипът на катедра „Транспорт”, който издигна кандидатурата на проф.
Пенчева, беше сред първите, които й честитиха.
***
На 2 февруари 2016 г. на заседание на новия Академичен съвет се утвърди и ректорският екип, който ще управлява университета в следващите
четири години.
Академичният съвет избра за зам.-ректор по
учебната работа проф. д-р инж. Пламен Кангалов,
който в предишния мандат беше декан на Аграрния
факултет. Ново лице в ректорския екип на проф. д-р
Велизара Пенчева е също проф. д-р Диана Антонова,
която досега беше зам.-декан по научно и кадрово
развитие във факултет „Бизнес и мениджмънт”. Тя
Проф. д-р Пламен
ще ръководи научноизследователската дейност. За
Кангалов
зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение беше избран проф. д-р инж. Пламен
Даскалов, който остава и директор на Центъра за продължаващо обучение.
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество остава
проф. д-р Юлиана Попова. Пом.-ректорът Валерий
Гегов също продължава своята работа на настоящата си длъжност. Няма промяна и в заемането
на поста Главен секретар на университета – на него
ще продължи да бъде доц. д-р инж. Таня Грозева.
Запазва се и досегашното ръководство на
Филиал Разград в лицето на доц. дн инж. Станка
Проф. д-р Диана
Дамянова и на Филиал Силистра – доц. д-р инж.
Антонова
Теменужка Бухчева.
Дирекция Качество на образованието се поема
от доц. д-р Емил Трифонов; Научноизследователският сектор ще бъде
управляван от доц. д-р Данко Тонев; Учебният сектор e с директор доц.
д-р Валентин Стоянов.
Нови, но добре познати и уважавани сред колегите си, са ръководителите на Университетски
спортен център – проф. д-р инж. Борислав Ангелов;
на Центъра за трансфер на технологии – доц. д-р
Теодор Илиев, и на Центъра за интелектуална собственост – доц. д-р Тодор Деликостов, и главният
редактор на вестника на университета „Студентска
Проф. д-р Пламен
искра” – доц. д-р Анелия Манукова.
Даскалов
Наред с персоналните промени Академичният
съвет подкрепи концепцията на ректора проф.
Велизара Пенчева за промени в структурата на университета. За по-ефективна работа по приема на новите студенти се формира нов сектор „Прием
нови студенти” с ръководител доц. д-р инж. Юлиян
Ангелов и координатор доц. д-р Вярка Ронкова. За
организация на институционално ниво на магистърските програми и на практическото обучение на
студентите в направление Учебна работа са избрани
координатор „Магистърски програми” – проф. д-р
Маргарита Теодосиева, и Координатор „Практическо
Проф. д-р Юлиана обучение” – проф. д-р Тодорка Стефанова;
Попова
Българо-румънският интеруниверситетски
Европа Център, Дирекцията за чуждестранни
студенти, Центърът за информационно и компютърно обслужване и
останалите центрове ще бъдат управлявани през следващия мандат от
досегашните си ръководители.
Материалите на стр. 1, 2, 3 са подготвени
от доц. Анелия Манукова и Гергана Илиева
от Дирекция „Връзки с обществеността и реклама“
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Будители на Русенския университет
Моника Карагенова, 4 курс, спец. Европеистика
На 16 декември 2015 г. студентите от Русенския университет определиха
ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев за Будител на Русенския университет.
Наградата – статуетка и грамота, му беше връчена на церемония в зала „Европа”

сионалното им израстване. Специални награди получиха: докторантката Деница
Митева (ТФ) за създател на кампанията „Будител”; д-р Страхил Карапчански
и д-р Наталия Венелинова за принос в развитието на студентската общност.
Будителите на Русенския университет по факултети са:

Будители и студенти заедно към нови успехи
на Доходното здание, а мотивът – безрезервната му подкрепа към студентите.
След награждаването той сподели: „Старая се като ректор през тези 8 години
да увличам хората след себе си, да ги мотивирам, да бъда вдъхновител на нови
идеи. А студентите са винаги с нови иновативни съвременни предложения.
Благодаря им за наградата!”

чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
Идеята за наградите е на Студентския
съвет и в нея бъдещите висшисти дадоха
оценка на работата на
своите преподаватели.
Русенските студенти
считат, че не само на
1-ви ноември трябва
да изразяват своето
уважение и да отдадат
почит към значимостта

проф. д-р Борислав Ангелов

Доц. д-р Йордан Дойчинов за факултет Аграрно-индустриален;
Доц. Милена Кирова за факултет Бизнес и мениджмънт;
Проф. Ангел Смрикаров за факултет Електроника, електротехника и
автоматизация;
Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев за факултет Машинно-технологичен;

проф. д-р Ангел Смрикаров

гл. ас. д-р Цветелин Георгиев

доц. д-р Цветелина Харакчийска

доц. д-р Йордан Дойчинов

ас. Сергей Калинков

доц. д-р Милена Кирова

на хората, които ежедневно ги вдъхновяват да постигат нови успехи, да трупат
знания и опит.
В рамките на месец ноември 2015 г., в специално разработен сайт от Десислава
Димитрова, Христо Христов и Раденко Григоров, студенти и преподаватели
имаха възможност да номинират личности, вдъхновили развитието и профе-

Доц. д-р Деспина
Георгиева за факултет
Обществено здраве и
здравни грижи;
Доц. д-р Цветелина
Харакчийска за факултет Природни науки и
образование;
Проф. Борислав
Ангелов за факултет
Транспортен;
Ас. Сергей Калин-

доц. д-р Деспина Георгиева

ков за факултет Юридически.
Сред гостите на събитието бяха зам.-областният управител на област
Русе – Явор Янчев, както и председателят на Националното представителство
на студентските съвети – д-р Ангел Георгиев.
Трио „Тенорите” бе част от изненадата за публиката в зала „Европа”.
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Научни форуми в Русенския университет
Мрежа за развитие
интензивна програма по „Еразъм”. Участието в него дава възможност на
студентите да работят в интеркултурна среда и да реализират знанията
на ученето през целия живот
си в професионалното направление, в което се обучават. От друга страна,
Проф. д-р Ангел Смрикаров
На 8 февруари 2016 г. в Канев Център на Русенския университет започна тридневна среща по ТЕМПУС проекта „Мрежа за развитие на ученето
през целия живот в Армения, Грузия и Украйна”. Координатор на проекта
е Университетът Линеус в Швеция, като консорциумът включва общо 20
партньора – висши училища, асоциации, предлагащи образователни услуги,
както и Министерствата на образованието на Армения, Грузия и Украйна.

Русенският университет е поканен в международния консорциум заради
опита си при създаването на виртуални образователни среди и, в частност,
при прилагането на иновационните образователни технологии. Гостите се
запознаха с Центъра за обучение през целия живот и с виртуалната библиотека на университета, а също и с пилотните виртуални лаборатории за
обучение по техническите дисциплини. Те посетиха залите, оборудвани с
интерактивни презентационни системи и с видеоконферентни системи.
Домакините от университета представиха на гостите си технологията на
електронното обучение и резултатите от практическото й използване в
образователния процес.
По време на срещата бяха обсъдени резултатите от работата на консорциума, които са свързани със съпоставянето на националните образователни
политики в Армения, Грузия и Украйна с европейските, и изготвянето на препоръки, стратегически и регулаторни рамки за стимулиране на образование
и обучение през целия живот, съобразено с потребностите на икономиката
и промените на пазара на труда.
На заседанията се набелязаха задачите и дейностите за следващия период,
които са насочени към модернизацията на системите за висше образование
в трите страни партньори чрез създаване и оборудване на Центрове за учене
през целия живот и обучение на академичния състав, административния и
техническия персонал на тези центрове.

Международен форум
„Иновации и креативност за живот”
Доц. д-р Лилия Тодорова
От 18 до 23 януари 2016 г. факултет „Обществено здраве и здравни
грижи” на Русенския университет бе домакин на международния форум
„Иновации и креативност за живот – IC4Life”. 54 студенти и 14 преподаватели
от университети от Белгия, Дания, Литва, Финландия и Великобритания
споделиха своя опит в продължение на седмица в Русе.
Обучението е интердисциплинарно и в него участват младежи, които
учат ерготерапия, компютърни науки, бизнес и информационни технологии,
социални дейности, инженерни специалности. Методологията, по която
работиха участниците във форума, е разработена от екип на Университета в
Олу, Финландия. Преподавателите бяха подготвили интерактивни занимания,
в които студентите да изработят предмет с практическо приложение,
използвайки подръчни материали.
Модулът „Иновации и креативност за живот” започва през 2014 г. като

те придобиват ценен опит в сътрудничеството с колеги от други страни и
актуализират практическите си умения за работа с хора със затруднения.

Организаторите от специалност „Кинезитерапия” организираха „Вечер
на културите”, в която участниците от различните държави демонстрираха
свои специфични обичаи, а на 21 януари българските домакини показаха
част от традиционните обреди, характерни за Бабинден.
Един от участниците – инж. Георги Георгиев, спец. Електроника, сподели
вижданията след участието си във форума за в. „Студентска искра”:
„Включих се в IC4Life с очакването да се запозная със студенти от различни страни, а съдейки от международния ми опит, знаех, че тези контакти
винаги са полезни. Очакванията ми стигаха само дотам. С напредването на
програмата, обаче, все повече се убеждавах, че съм грешал.
Още в самото начало бързо разчупихме ледовете на неувереността и
започнахме работа в екипи по двойки. Отначало обучението беше насочено към опознаване на събеседника – очевидно с цел по-добро сработване.
Впоследствие ни бяха поставени различни проблеми за разрешаването, на
които анкетирахме хора по улиците, правехме статистически проучвания и
презентации. Оказа се, обаче, че тези първи два дни са били само подготовка
за същинската част.
След обективна преценка на способностите и желанията на участниците отделните малки екипи бяха сформирани в по-големи такива от по
6–7 студенти. Така работата по поставените проблеми продължи, но вече
обогатена с различни виждания. Последните дни прекарахме в изготвяне на
прототипи на решенията си, театрални пиеси, презентации – всичко, което
да демонстрира предимствата на крайните ни решения.
Проектът и програмата ме впечатлиха с това, че наистина успяха да сработят
всички екипи и всичко вървеше някак лесно и като по вода. Това можеше да
означава само, че са вложени много усилия и планиране. Преподаватели по
различни дисциплини от различни университети провокираха, стимулираха
и насочваха мисленето ни с разнообразни подходи. Цялата програма беше
много интензивна, но същевременно не прекалено, така че всеки да намери
мястото си в екипа от специалисти и да разгърне максималния си потенциал.
След като приключи дадена задача, програма, проект или обучение, обичам да правя равносметка и винаги си задавам въпроса „Бих ли го направил
отново, ако трябваше сега да избирам?” След IC4Life отговорът ми беше категоричен – „Да”, както съм убеден, че същото важи и за останалите участици.
Направих допитване и до другите участници във форума за мнението им
за програмата. Анне, спец. Ерготерапия, Белгия, ми отговори: „Мисля, че беше
много интересна програма, заради разнообразието на участниците – студенти
от различни специалности. Прекарах страхотно и срещнах невероятни хора”.
Андрю, инженер, Англия, сподели: „Хареса ми, насладих се на срещата
с много нови хора от цяла Европа. Да реша инженерен проблем извън
стандартните ми рамки беше добро предизвикателство”. Луис, спец. Бизнес,
Финландия, отвори и емоционална нотка в отговора си: „IC4Life беше много
интересно преживяване за мен. Научих много за това как да мисля творчески при решаването на проблеми. Освен това имах шанс да отворя очите
и съзнанието си за културата на България. След това пътуване се сдобих с
много нови приятели”.
Георги Господинов завърши с думите „С радост бих се включил на следващия етап от програмата.”
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Представяне
Сътрудничество
с Технологична академия, Резекне, Латвия
Гергана Илиева
На 8 февруари 2016 г. се проведе работна среща между делегация, водена от
ректора на Технологичната академия, гр. Резекне, проф. Едмундс Тейрумниекс,
и академичното ръководство на Русенския университет. По време на разговора
бяха обсъдени нови възможности за съвместни научни разработки и обучение
на студенти. Проекти за осветление, включително LED, разработвани от учени в Русенския университет, са обект на интерес от екипа на Технологичната
академия от Латвия.

по общите проекти.
„Можем да изградим модел, който да покаже, че в България висшите
училища умеят сериозно да си сътрудничат”, каза проф. Велизара Пенчева.
В момента все още разчитаме на индивидуалната инициатива на колегите, а
сме в състояние на университетско ниво да търсим такива решения, които да
подпомагат факултетите и дирекциите, каза още тя.
Гостите от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” проявиха
интерес и разгледаха експозицията „Летопис на растежа”, създадена по повод
70-годишнината на Русенския университет.

Декларация за сътрудничество
в развитието на Русенски регион
Приносът на Русенския университет за развитието на град Русе и Русенска
област бе темата на срещата, която събра в Канев Център партньори на Русенския университет на 16.02.2016 г. Повече от 40 представители на институциите,
бизнес средите и неправителствените организации споделиха вижданията си
за развитието на региона и ролята на Русенския университет.

Латвийското висше училище има разработена технология за ултразвукова
обработка на метални изделия, след която се подобряват механичните качества
на материала, съобщи ректорът проф. Тейрумниекс. В тази насока е възможно
сътрудничество с различни факултети на Русенския университет, още повече,
че изпитванията „на терен” се осъществяват в България, в немско-българска
фирма, базирана в Габрово.
На срещата беше обсъдена и идеята за магистърска програма, която да даде
възможност на студенти от Русенския университет да се обучават в Технологичната академия в Резекне. Проф. Пенчева предложи да се направи годишна
програма на конференциите на двете висши училища и да се координира
участието на студенти, докторанти и преподаватели в тях.

На 15 януари 2016 г. ръководството на Висшето военноморско училище „Н.
Й. Вапцаров” посети Русенския университет и обсъди с ректора проф. Велизара
Пенчева възможностите за бъдещо партньорство. В началото началникът на
ВВМУ капитан I ранг проф. Боян Медникаров поздрави с избора за ректор
проф. Пенчева и й връчи почетен плакет.

В началото на дискусията ректорът на Русенския университет проф.
Велизара Пенчева представи приоритетите, които стоят пред ръководения
от нея екип през новия мандат. Областният управител на област Русе доц.
Стефко Бурджиев благодари на академичното ръководство за подкрепата при
разработването и отчитането на стратегически за региона документи и увери
ректорския екип, че сътрудничеството между университета и администрацията
ще се задълбочава в бъдеще. От своя страна зам.-кметът на Община Русе д-р
Страхил Карапчански също приветства факта, че представители на ключови
институции, неправителствени организации и бизнес средите дискутират
предизвикателствата и шансовете, които стоят пред града и региона.
„Присъствието на Русенския университет тук дава шанс на града ни да се
развива на качествено ново стъпало”, заяви директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов и предложи да се работи по-целенасочено
за дигитализация на наследството, което има висшето училище.
По време на разговора стана ясно, че 70 на сто от завършилите средно образование в област Русе избират да продължат да учат в Русенския университет.
„Това изключително високо ниво на прием говори за авторитета, който има
Русенският университет сред гимназистите”, каза началникът на Регионалния
инспекторат по образование в Русе Димитър Райнов. Все по-малкият брой
ученици, завършващи средно образование, е предизвикателството, на което
в следващите години ще трябва да отговорят университетите, прогнозира той.

В хода на работната среща бяха обсъдени вариантите за обмяна на опит и
създаването на съвместни проекти по различни европейски програми. И двата
университета имат общи партньори в Румъния и могат заедно да реализират
инициативи, свързани с опазването на водите в река Дунав и Черно море. Бяха
разгледани възможностите за посещения на преподаватели от Военноморското
училище в Русенския университет и за създаването на екипи, които да работят

Представители на неправителствени организации също коментираха
много доброто си партньорство с Русенския университет и предложиха нови
общи инициативи – от обмяна на контакти с организации извън България,
до сътрудничество по конкретни проекти, свързани с предприемачество и
нови технологии.
Участниците в срещата подписаха декларация за сътрудничество, в която
заявяват, че ще обединят своята воля, професионализъм и усилия за социалното, културно и бизнес развитие на града и региона.

Военноморското училище на посещение
в Русенския университет
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Представяне
Сътрудничество
с висши училища в Беларус
Партньорското споразумение между Русенския
университет и Беларуската държавна селскостопанска академия в град Горки е един от договорите,
подписани между висши училища в България и
Беларус на 19.02.2016 г. Общо 17 университета
от двете страни имат договорни отношения, каза при
посещението си в Русенския
университет посланикът на
Република Беларус Негово
превъзходителство Владимир
Воронкович.
Ректорът проф. Велизара
Пенчева представи отделните
факултети и специалностите, в
които се обучават студентите
от Русенския университет.
Тя сподели и част от опита,
който има екипът на висшето
училище в обучението на чуждестранни студенти
и в мобилността по програма Еразъм.
В срещата от страна на университета участваха
двамата заместник-ректори – по учебната работа

проф. Пламен Кангалов и по евроинтеграция проф.
Юлиана Попова, както и председателят на Общото
събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Н. Пр. Владимир Воронкович отправи покана
от името на Беларуската държавна селскостопанска
академия към ръководството на Русенския университет
за посещение на място и участие в общи образователни
и научни конференции и подготовка на програми

за обучение. Възможните сфери за по-тясно
сътрудничество са ремонтът на селскостопанска
техника, бизнес и управление, екология, стана ясно
от разговора.

Признание за Центъра за продължаващо
обучение на Русенския университет
Проф. д-р Пламен Даскалов
Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) при Русенския университет
получи Сертификат за качество от Бюро Веритас, България. Документът
бе издаден след основен одит на Системата за управление на качество в
Центъра. Това е поредното постижение на университета в развитието на
вътрешноуниверситетската система за качество на обучението
и образованието.
Годишно в ЦПО на Русенския
университет се обучават над
3000 курсисти и специализанти
в различни области на образованието, по които университетът
има акредитация. Обучението
се води от изявени университетски преподаватели, както и
от специалисти от практиката.
Повишаване на квалификацията,
преквалификация, специализация,
краткосрочни и дългосрочни
курсове, курсове по ключови
компетенции са част от дейностите на ЦПО. Обучението
е в различни форми – редовна,
задочна, дистанционна, вечерна,
комбинирана, според възможностите на курсистите.
ЦПО на Русенския университет разполага с модерна материално-техническа база, като по много от специализираните обучения занятията се
водят в съвременни лаборатории на съответните катедри. Има разкрити
звена и във филиалите на висшето училище в Разград и Силистра.
Сертификатът за качество на Центъра за продължаващо обучение е
издаден на три езика – български, английски и руски езици, заради работата
на Русенския университет с много чуждестранни партньори.
Бюро Веритас е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията повече от 185 години. Сертификатите, издавани
от компанията, са разпознаваем символ за качество, признат от над 900
международни акредитационни и нотификационни органи.

Бе обсъдена възможността за обмяна на студенти по „Еразъм+” от учебната 2017/2018 г., както и
практическото обучение на студенти в съвместни
магистърски програми между Русенския университет
и висши училища в Беларус. Проф. Пенчева даде
пример с добрата практика от Центъра за продължаващо обучение за обмяна на специализанти за
определен период от време.
Част от големите въпроси,
които стоят пред земеделието
и екологията в нашите страни,
могат да бъдат решавани, като
използваме контактите си с нашите
партньори в Словакия и Чехия,
каза председателят на Общото
събрание чл.-кор. проф. Христо
Белоев. Той се ангажира заедно
със зам.-ректора проф. Пламен
Кангалов да организират обща
среща между екипи на университетите в Нитра (Словакия),
Бърно (Чехия) и Горки (Беларус)
в Русе, на която да се обсъдят въпроси, свързани
с възстановяването, ремонта и надеждността на
техниката, както и да се начертаят научни области,
в които да започнат общи проекти.

Награда за качество на университета
по Програма „Еразъм+”
Проф. д-р Юлиана Попова
На 10.12.2015 г. в София се състоя Валоризационна конференция под
наслов „Успешно начало” за постигнатото по програма „Еразъм+” през
академичната 2014–2015 г. На конференцията присъстваха министърът
на образованието и науката проф. Тодор Танев, зам.-министърът на
образованието и науката проф.
Костадин Костадинов, зам.-министърът на младежта и спорта
Асен Марков.
На конференцията бяха присъдени награди за успешно изпълнение на проекти по програма
„Еразъм+” на университети,
училища и неправителствени
организации.
Русенският университет „Ангел
Кънчев” е един от петте университета в България, наградени
за успешна работа по програма
„Еразъм+” с почетен знак и сертификат. Наградата бе връчена
от изпълнителния директор на
Центъра за развитие на човешките
ресурси (Национална Еразъм
агенция) Мануела Радева.
В своето приветствие към
участниците в конференцията проф. Танев отбеляза, че програмата за
образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” е единствената, която
подкрепя всички сектори на образованието – училищно образование,
висше образование, професионално образование, обучението на възрастни,
младежкия сектор и спорта.
През 2015 г. средствата за мобилност във висшето образование са
близо 9,5 милиона и се очаква през 2016 г. те да бъдат завишени с 10 %.
За пръв път през академичната 2015–2016 г. започна осъществяването на
мобилност със страни партньори извън досегашните 33 програмни страни.
В резултат от проекта на Русенския университет е отпуснато финансиране за мобилност с Албания, Армения, Казахстан, Китай и Палестина.
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Иноваторски дух
Национален приз
„Студент на годината 2015”
Доц. д-р Анелия Манукова
Националният приз „Студент на годината”
се учредява в началото на 2006 г. по инициатива
на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети
в Република България. Конкурсът има мисията
да популяризира постиженията на българските

Георги Георгиев Господинов,
1. място „Технически науки”

студенти пред българската общественост, удостоявайки най-добрите студенти и докторанти
от всички области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постиженията
им в научната, културната, спортната и други
дейности, свързани с образователния процес
на национално и международно ниво.

Жури в състав от водещи експерти от всички
области на образованието определя призьорите
в 13 категории, които имат доказани постижения в научната, културната, спортната и други
дейности, свързани с образователния процес
на национално и международно ниво.
Национален
приз „Студент на
годината” е найпрестижният конкурс за млади хора
в България. За
проведените
издания на
Националния
приз са
участвали над 2 200 студенти, а раздадените
плакети в съответните професионални
направления и категории са над 80.
За 2015 г. номинираните студенти
за Националния приз „Студент на
годината” от Русенския университет бяха четирима. Трима от тях се
класираха достойно:
1. място в категория „Технически
науки” – Георги Георгиев Господинов, Магистърска програма Електроника.
2. място в категория „Правни науки” –
Браян Даниелов Златев, III курс, спец. Право.
2. място в област „Природни науки, математика и информатика” – Слави Георгиев
Георгиев, III курс, спец. Финансова математика.
Честито! И нови успехи!

Работилница по приложна електроника,
съвместен проект между докторанти от
Русенския университет и ученици
от Математическа гимназия „Баба Тонка“
„Работилница по приложна електроника за начинаещи” е съвместен
проект на Студентската научноизследователска лаборатория по
електроника (СНИЛЕ) при Русенския университет и Клуб „Роботика” на
Математическата гимназия „Баба Тонка”. Занятията в нея се провеждат
ежемесечно с различни лектори, а целта е да се надграждат знанията от
училище. Входът на Работилницата по приложна електроника е отворен
за всички жадни за знания младежи.
Идеята за проекта е на членовете на Студентската научноизследователска лаборатория, с ръководител
доц. д-р Анелия Манукова, съвместно с Клуб
„Роботика” при МГ „Баба Тонка”, с ръководител
Донка Симеонова.
Лекторите от СНИЛЕ, докторантите маг.
инж. Цветомир Гоцов и маг. инж. Камен Кръстев,
отварят вратата на познанието към приложната
електроника и нейното място в живота ни. В
свободен формат, забавлявайки се, те обясняват
на младите участници тънкостите в техниката.
На проведените до момента шест тематични
работилници маг. инж. Цветомир Гоцов запозна
учениците с различни електронни елементи,
практически схеми и тяхното приложение в

Кампания
„Капачки в действие”
Студентски съвет
Студентите от Русенския университет подпомагат
издаването
на комикс по
романа „Под
игото”, като
средствата се
набират от
кампанията
„Капачки в
действие”,
инициирана
о
т
фондацията
„Идея в
действие”.
Събраните
в рамките на седем месеца капачки бяха пренесени
и извозени от фирма „Епо нова България” към
пункт в град Пловдив, където ще бъдат претеглени
и обработени.
Всички факултети на Русенския университет
взеха участие в инициативата. А тя стартира с идея
от факултет Бизнес и мениджмънт и дизайнерските
плакати и специалните контейнери от факултет
Аграрно-индустриален.
На основа на големия брой събрани капачки
студентите получават допълнително спонсориране,
което ще дарят в полза на регионална библиотека
„Любен Каравелов”. Дарените средства ще послужат
за издаването на копие на уникален комикс
на романа „Под игото” на Иван Вазов, чийто
оригинал е публикуван за пръв път през 1980 г.
от парижкия вестник „L`Humanite dimanche”.

съвременните сложни
сис теми, наситиха
собствени електронни
схеми и ги тестваха.
Научиха се да разпознават
елементите и да измерват
параметрите им. Радостта
в очите на младежите
от оживелите схеми е
показателна за успеха
на Работилницата по
приложна електроника.
Настоящият проект
е свързан с обучение,
което да мотивира учениците от ранна възраст и задълбочи обучението
им в областта на математическите и природоматематическите науки, както и да способства
за тяхната професионална ориентация и бъдеща
реализация в техническите науки, и да развие
обучение, което насочва към съвременни
интердисциплинарни направления.
Целта на Работилницата по приложна
електроника е да се вдъхновят учениците за
наука, технологии и инженерни приложения,
така че да могат да развият пълния си потенциал.
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Кариерно развитие
Програма „Заедно в час”
Велислава Романова, старши сътрудник „Привличане на участници”
Мисията на „Заедно в час” е един ден всяко дете в България да има
достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава,
в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на
неговите родители.
Като част от международната мрежа Teach For All „Заедно в час”
работи в партньорство с над 35 организации на 5 континента за разширяване на образователните възможности за всички ученици по цял свят.
Представяме интервю със Светла Йорданова, преподавател по английски
език по програмата „Заедно в час” в Професионална техническа гимназия
„Шандор Петьофи”, Разград.
Можеш ли да ни разкажеш малко повече за себе си и какво те мотивира да кандидатстваш?
Казвам се Светла Йорданова. На
32 години съм. Завърших хотелски
мениджмънт в Международен Колеж
„Албена” през 2005 г. и веднага след
това заминах за САЩ. Работих по
специалността си 6 години в световноизвестни хотелски вериги. След
дългогодишен престой в чужбина взех
решението да се прибера и да търся
реализация в България. Известно
време работих по проекти, свързани
със селското стопанство, за кратко
работих в Литва и след това поредно
завръщане случайно започнах работа
като учител по туризъм в моя роден град
Лозница. Работата беше по заместване
и ми се стори добра идея да си постоя
малко вкъщи след толкова години
отсъствие. Никога до този момент
не бях се замисляла за такава пътека
на развитие. Първата година ми беше
много трудно, но в края на втория срок вече знаех, че това е нещо, което
ми харесва, и че искам да продължа да се занимавам. Започнах да си търся
допълнително образование, което да ми помогне в новата ми работа и така
попаднах на сайта на „Заедно в час”. След едногодишен престой в училище
всичко, което прочетох там, ми се стори толкова смислено и точно това,
от което имах нужда, а именно – съмишленици, млади, мотивирани хора,
които наистина търсят и работят за промяната и необходимото обучение,
от което аз самата имах нужда. Само от представянето на програмата
знаех, че всичко това ще ми бъде много полезно, и че това ще ме направи
по-добър учител за моите ученици. Така кандидатствах, бях одобрена и в
момента съм първа година учител на „Заедно в час”, трета поредна като
учител. В момента преподавам английски език в професионална гимназия
в гр. Разград.
Какво ти носи участието ти в „Заедно в час”?
Програмата „Заедно в час” се оказа много повече от това, което си бях

представяла и очаквах в добрия смисъл на думата. Самият обучителен процес, през който минах, е изключително смислен, полезен и труден. Всичко
е организирано така, че всеки един бъдещ учител да получи максималните
знания, за да влезе спокоен и уверен в училище, а най-важното е, че всички
обучителни теми имат практическа насоченост и приложимост в реалната
среда. През цялото време на обучението аз имах предимство да наблюдавам всичко и като вече действащ учител. Знаех, че ако имах тези знания
предварително, аз нямаше да губя толкова много време в предходните две
години в лутане и налучкване на правилните стратегии и методи. Когато се
върнах от петседмичния летен институт, през лятото на 2015 г., преброих
над 40 теми, по които бяхме обучавани.
Едно от най-хубавите неща според мен, извън обучителната част на
програмата, са хората, с които се запознах. Това са над 100 души, с които
мислим еднакво, даваме си идеи, научаваме нови неща, общуваме, вдъхновяваме се, подкрепяме се и сме приятели. Невероятно е как за кратко
време от една група непознати ние станахме „Кохорта – 2015”.
В работата ни всеки има координатор, с когото работи през учебната
година. С координатора се изработват
стратегии, изчистват се всички трудности, той следи работата и помага
със съвети и съвместни рефлексии.
Всеки от нас има трудни моменти,
аз вече няколко пъти попадам в задънена улица и винаги в тези моменти
разчитам на колегите си и на моя
координатор. Това е една подкрепа,
която е изключително важна. Трудните
моменти в училище са много и една
добра дума или един съвет в такъв
момент са много важни.
Какво би посъветвала хората,
които искат да кандидатстват в
„Заедно в час”?
Какво бих посъветвала хората,
които искат да кандидатстват? Може би
първото нещо е наистина да потърсят в
сърцето си отговора на въпроса: Искаш
ли да бъдеш учител? Защото нищо друго няма да може да те задържи в училище, ако нямаш този вътрешен пламък, който да гори в теб. Трудностите
са толкова много, че при всяко едно разумно и рационално решение ще ти
казват да се откажеш, и точно този малък, безразсъден учителски пламък
ще те връща на работа на другия ден. Децата са ми задавали въпроса: „Г-жо,
какво правите тук?”. Моят отговор е, че това е единствената работа, в която
многократно стигам дъното на отчаянието и всеки път намирам сили да
стана на другия ден и да отида с усмивка на работа, защото знам, че там
има едни 74 малки, само на възраст, души, които имат нужда от учител.
Бъдете готови за едно огромно предизвикателство, интензивна
работа и много вдъхновение. Заповядайте в час с нас!
Ако и вие искате да станете част от промяната и да промените живота на поне един клас ученици, можете да кандидатствате до 10 април
2016 г. на адрес zaednovchas.bg.

Дарение от Швейцария

На 11 декември 2015 г. със съдействието на Посолството в Берн се осъществи дарителска акция, в рамките на която за Русенския университет
потегли натоварен ТИР със 120 маси – обзавеждане за студентски аудитории и зали. Помощта се предоставя от Фондацията „Помощ и Подкрепа” към
Малтийския орден в Швейцария, като цялостната организация за подготовка на дарението беше осигурена от Посолството на Република България
в Берн.
Това е шестото поредно дарение за последните три месеца, като изпратената до момента хуманитарна помощ – електрически болнични легла и
друго обзавеждане – беше предназначена за болниците в Казанлък, Силистра, за Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света Анна”,
Варна, и на болница „Пирогов”, София.
Активната хуманитарна дейност стана възможна благодарение на възстановения през 2013 г. от Посолството на Република България в Берн
контакт с Фондация „Помощ и Подкрепа”. Това е най-голямата организация на Малтийския орден в Швейцария. Основана е през 1994 г., като само
за тази година организацията е изпратила по целия свят над 150 тира и корабни контейнера хуманитарна помощ.
През 2013 и 2014 г. посолството реализира съвместно с Фондацията успешни хуманитарни акции, в рамките на които бяха изпратени дарения
на болнични легла и обзавеждане за Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” гр. София, както и
дарение на дрехи, обувки, одеяла, завивки с получател Български червен кръст, които бяха предназначени за бежанците в България.
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Клуб „Палитра” с нова благотворителна кауза
Сениха Масуркова, 3 курс, спец. Право
В средата на месец декември 2015 г. членовете на клуб „Палитра” организираха традиционния благотворителен коледен базар, с който всяка
година подпомагат свои колеги. Основната идея на коледния базар е събраните средства да се даряват на студенти, които на практика са в затруднено
материално положение, но по една или друга причина не отговарят формално на изискванията за това. В рамките на една седмица във фоайето на
Ректората всеки можеше да си закупи различни изделия на приложните и
изящните изкуства – бутилки и съдове, декорирани с декупаж, картички,
текстилни играчки за елха и украшения, изработени от алтернативни
материали като макаронени изделия,
употребявани CD-та и др., дръвчета с
низани мъниста, картини акварелни
и темперни пейзажи, и по този начин
да допринесе за благородната кауза.
Всяка от изложените предмети творби
беше изработена ръчно с много любов
и старание от участниците в клуба.
„Палитра” успя да събере 332 лв.,
които бяха дарени на четвъртокурсничката от специалност Международни
икономически отношения Габриела
Георгиева, която ще ги използва, за
да продължи обучението си.
Не случайно са казали, че щастието е в малките неща… в една добра
дума, един мил жест… за момичетата
от „Палитра” щастието не се крие в
събраната сума, а в това, че са успели да накарат свой колега да се усмихне,
да се почувства по-добре в момент, когато е имал нужда от това.
„Имах честта (ако мога така да се изразя) тази сума да бъде дадена на
моя много близка приятелка, която беше много щастлива и благодарна за
това, което се случи. Чувството, което изпитах, беше чисто и просто щастие и съм горда с това, че успяхме да помогнем на още един наш колега.
Всеки преминава през трудни периоди, които идват изневиделица, а нещо
подобно на това, което се случи, е като лъч надежда в дадения период
на всеки студент. Такива мероприятия трябва да се организират много
по-често, отколкото са в момента. Всички усмивки, които видяхме, бяха
искрени и всички бяха радостни, че помогнаха”, сподели Елица Кунова,
една от участничките в клуба.

Туристическото обаяние
на Русе и неговите околности

Също така Ива Петрова, Веляна Нарова, както и другите прекрасни
момичета от клуба споделят, че не са професионални творци, но предметите,
изделията и картините, които изработват, имат естетическа и много голяма
емоционална стойност за тях. Те влагат цялата си душа в своите творения,
отделят част от свободното си време, за да направят някого щастлив, а
това се цени от всички – преподаватели, колеги, служители. Купувайки
нещичко от базара, всеки става част от благородната кауза на клуба и по
този начин допринася за доброто на човек, когото не познава. Това мотивира момичетата още повече да изработват всеки път нови и по-интересни
предмети. Разбира се, те не само полагат
много усилия в направата им, но и се
забавляват истински. Заслуги за това
има и ръководителката на клуба – ас.
д-р Валентина Радева от катедра „Български език, литература и изкуство”
към ФПНО. „Благодарение на ас. д-р
Валентина Радева, на нейната емоция,
на нейния ентусиазъм, ние направихме
страхотни неща. Наистина е удоволствие
да се работи с човек като нея”, сподели
Елис Мехмед. „Тя е изключително компетентен преподавател. Винаги много
ни мотивира по време на работа. И,
разбира се, ни помага всеки път, обяснява интригуващите детайли на всяка
специфична дейност, нова за нас, много
подробно, а и увлекателно. И винаги
личи, че върши отличната си работа
с възможно най-голямо удоволствие”,
допълни Павлина Атанасова, друга участничка от клуба.
Клубът за изобразително изкуство отваря врати през 2009 г. и ежегодно
участва в различни културни събития. Активно присъства в две от основните благотворителни кампании, организирани в университета – по време
на Русенското изложение и в навечерието на Коледа.
През годините студентите от „Палитра” са успели да съберат около
3 000 лв., с които са помогнали на повече от 10 свои колеги от различни
специалности, които е трябвало да покрият неотложни свои нужди, свързани с обучението. Най-често дарените суми са отивали за заплащане на
семестриални такси или закупуване на специализирана литература.
През месец март 2016 г. се очаква клуб „Палитра” да ни изненада и с
новата визията на традиционната университетска мартеница.

определи две втори места – за Веселина Шаркова
и Елица Кънчева от 4 курс, ПНУП, и едно трето
място за студентката от Предучилищна и начална

Стефан Георгиев
На 15.12.2015 г. наградиха победителите в конкурса „Туристическото обаяние на Русе и неговите
околности”. Конкурсът за живопис, графика и фотографии вдъхнови близо 70 участници.
Партньори в реализацията на инициативата
са Спортно-туристическо и природозащитно
дружество „Академик”, Клуб за изобразителни
изкуства „Палитра” при Русенския университет
и Общинският младежки дом – Русе. Проектът бе
подкрепен от общинска фондация „Русе – град на
свободния дух”.
За конкурса постъпиха общо 104 творби от 68
млади автори. Най-многобройни бяха учениците – 27,
следвани от студентите – 24. Журито, ръководено
от ас. Валентина Радева, е селектирало 37 рисунки,
3 графики и 43 фотографии, които бяха изложени
в топлата връзка между Ректората и Корпус 2 на
Русенския университет.
В конкурса за рисунка първата награда отиде при
Василена Георгиева, 3 курс, спец. „Предучилищна
и начална училищна педагогика” (ПНУП). Журито

училищна педагогика Стела Петкова.
Бяха връчени и две колективни награди – на
ОУ „Братя Миладинови” и СОУ „Васил Левски”.
Докторантът от БАН Венелин Тодоров е уловил
с обектива си най-добрия кадър, показващ туристическото обаяние на Русе и околностите. Това показва

класирането в раздела за фотографии. Второто място
е за Милен Йорданов от СОУ „Васил Левски”. В тази
категория има две трети места – Дмитрий Куленков
от СОУ „Васил Левски”
и Елена Василкова,
четвърти курс в специалност Предучилищна
и начална училищна
педагогика. Заради
изключително прецизната работа на
участниците има и три
поощрителни награди
– за Цветелин Пенев,
Надежда Колева и
Явор Тодоров.
Отличените автори получиха грамоти,
парични и предметни
награди.
Бяха връчени и наградите на русенските победители в конкурса за фотография и рисунка „Аз
обичам нашите планини зелени”. Виктория Банчева
и Кристияна Борисова, членове на клуб „Приста
Скаут”, получиха сертификатите си от Делян Тодоров,
секретар на СТПЗД „Академик”.

11

ЯНУАРИ 2016

Университетски спортен център представя...
Проф. Борислав Ангелов – председател на УСЦ
В началото на февруари 2016 г., поради безспорните си заслуги
и мотивираност за развитието на спорта в университета, проф. д-р
Борислав Ангелов бе отново избран за ръководител на Университетския
спортен център при Русенския университет.
Интервю с проф. д-р Борислав Ангелов проведе доц. Анелия Манукова.
Поехте отговорността да продължите да ръководите Университетския
спортен център. От колко години това е Ваша мисия?
О т 20 0 4 г. до с е г а
съвместявам две длъжности,
свързани с управлението
на спорта в Русенския
университет – председател на
Университетския спортен клуб
„Академик” и ръководител
на Университетския спортен
център. Предполагам, че
ще е необходимо да дам
някои пояснения относно
спецификата на двете
длъжности.
Университе тският
спортен клуб „Академик”
се състои от спортни секции
по отделните видове спорт,
които се развиват в Русенския
университет. Всяка секция
има свое ръководство. В
основата на спортните секции стоят профилираните студентски групи, в
които се практикува съответният спорт. Върху тази основа се изграждат
представителните студентски отбори, чрез които Университетът участва
в републиканските студентски първенства и спартакиади. Студентските
спортни състезания на национално ниво се организират от Асоциацията
за студентски спорт „Академик”. В своята 60-годишна история, кръглата
годишнина отбелязахме в края на 2015 г., Университетският спортен
клуб „Академик” има завоювани над 800 медала от студентските спортни
надпревари у нас и в чужбина, като 234 от тези медали за златни.
Университетският спортен център е звено в структурата на Русенския
университет, в състава на което са включени: катедра „Физическо
възпитание и спорт”; Университетският спортен клуб „Академик”; Спортнотуристическото и природозащитно дружество „Академик”; Комисията по
спорт към Студентския съвет и Спортният комплекс „Академик”. Основната
цел на центъра е да координира цялостната дейност в областта на спорта и
туризма в Университета и да стопанисва и развива спортната база.
Кои бяха най-сериозните изпитания, докато преодолявахте
предизвикателствата на тази длъжност?
Първото предизвикателство бе във връзка с въвеждането на образователните
кредити в учебните планове през 2005 г. Учебната дисциплина „Физическо
възпитание и спорт” придоби статута на задължителна учебна дисциплина,
съставиха се учебни програми за занятията по различните видове спорт и
учебната дисциплина бе включена в учебните планове за всички специалности
с единен образователен кредит.
Второто предизвикателство бе стопанисването и развитието на
университетската спортна база. Студентският спорт в България в момента
е изправен пред сериозни трудности – намаляват се часовете по физическо
възпитание и спорт, нарушава се ритъмът в провеждането на републиканските
студентски шампионати, все по-трудно се намират средства за поддържане
и развитие на спортната база. Русенският университет, за разлика от много
други висши училища у нас в този труден момент, продължава да полага
усилия за развитие на студентския спорт и разширяване на спортната база.
През 2003 г. бе открита нова многофункционална спортна зала към Спортния
комплекс „Академик” с игрално поле за волейбол, баскетбол, хандбал и
бадминтон. Залата е окомплектована с допълнителни помещения за тенис
на маса и фитнес, както и с учебни зали и кабинети за преподавателите от
катедра „Физическо възпитание и спорт”. С общите усилия на студентите и
преподавателите от Спортно-туристическото и природозащитно дружество
„Академик” продължи стопанисването на двете старопланински хижи „Козя

стена” и „Ехо”, които и днес са на разположение на студентите туристи.
Нов тласък в развитието на спорта в университета даде приетата от
Академичния съвет през 2008 г. Стратегия за развитието на спортната база.
Стратегията бе последвана от разработване на техническа документация
и поетапно изграждане на предвидените спортни обекти. През 2009 г. бе
завършено обновяването на тревното покритие на футболния терен, а през
2014 г., с безспорния личен принос на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, тогава
ректор на Русенския университет, бе направена най-крупната инвестиция
в развитието на спортната база за последните 30 години – над 1 млн. лева.
На 10 септември 2015 г. Министър-председателят на Р България Бойко
Борисов откри обновената част на Спортния комплекс „Академик”, която се
състои от основно ремонтираната стара спортна зала и три открити игрища
с изкуствена настилка и трибуни за зрители към тях с 200 седящи места.
На трето място бих поставил работата по изграждането на единна
университетска спортна общност. В началото на моята работа в областта
на управлението на спорта в университета имаше известно фрагментиране
по отделни видове спорт и трудно се съвместяваше работата в областта на
спорта и туризма. От дистанцията на изминалите години мога да твърдя, че
за всички в университета вече е ясно, че спортните и туристическите успехи
на студентите са постигнати с обединените усилия на преподавателите и
треньорите от катедра „Физическо възпитание и спорт”, на преподавателитепредседатели на спортните секции към университетския спортен клуб
„Академик”, на преподавателите, инструкторите и планинските водачи от
Спортно-туристическото и природозащитно дружество „Академик” и на
студентите от Комисията по спорт към Студентския съвет.
Какви отговорности следват след високите отличия – Плакет за
спортни успехи от Асоциацията за университетски спорт, Награда
„Русе”, „Будител– 2015”?
Дано не прозвучи шаблонно, но тези отличия не ги приемам персонално.
Всички, с които съм работил в Русенския университет до този момент,
знаят, че аз съм „отборен играч” и успехите и неуспехите на „отбора”,
към който принадлежа, са мои успехи и неуспехи. За мен няма по-голямо
удовлетворение от това да виждам, че университетската спортна общност
е обединена и организирана, че си поставя високи цели и съумява да
мобилизира наличния си ресурс за постигане тези цели.
Какви проекти и цели се очертават пред Университетския спортен
център за 2016 ?
Основните ни цели са две – създаване на условия за непрекъснато увеличаване
броя на студентите, преподавателите и служителите, участващи в различните
форми на масовия спорт и туризъм, и формиране на студентски спортни
отбори и участие на тези отбори в студентските спортни надпревари у нас
и в чужбина. Акцент в нашата работа през последните години е стремежът
за приобщаване на учениците и гражданите към организираните от нас
спортни и туристически събития. Така към работата по утвърждаване на
Русенския университет като крупен съвременен образователен, научен и
културен център бихме искали да прибавим още две направления – спорта
и туризма.
Както всички знаем, Русе е обявен за Европейски град на спорта през
настоящата 2016 г. Във връзка с това и в изпълнение на своите цели ние
сме планирали един интензивен спортен календар: пролетна и есенна
университетски спартакиади, отворени за участие на средношколски
отбори; футболни турнири за деца, средношколци, студенти, футболисти
от представителните футболни отбори и ветерани на университетския
спортен комплекс във връзка със 110-годишнината на организираното
практикуване на футбол в нашия град; участие на спортните отбори на
Русенския университет в Националната студентска универсиада, домакин
на която тази година е гр. Русе; мащабна спортно-туристическа проява,
посветена на 140 години от Априлското въстание и подвига на Христо
Ботев и неговата чета на българска земя.
С какви думи бихте охарактеризирали свързаността си с Русенския
университет?
Респект, преклонение и гордост. Респект пред институцията Русенски
университет за безспорния принос на тази институция за развитието на
страната и региона. Преклонение пред поколенията преподаватели, служители
и студенти, допринесли за утвърждаването на университета сред водещите
висши училища у нас и гордост от това, че съм имал възможност да бъда
част от академичната общност на Русенския университет.
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Университетски спортен център представя...
Тодор Събев – шампион по карате и джу джицу
Тодор Събев е студент на Русенския университет, IV курс, спец. Право,
и един от най-значимите спортисти на университета:
– Спортист № 1 на Седемдесетилетието на Русенския университет;
– Спортист № 1 на град Русе за 2015 г.;
– Европейски и Световен шампион по карате и джу джицу;
– Многократен Балкански и Републикански първенец;
– Студентски шампион.
Интервю с шампиона Тодор Събев проведе Валентин Каменаров.
Честито за високите и заслужени отличия! Изключителна чест за
Русенския университет е наш студент спортист да спечели анкетата
за Спортист № 1 на град Русе за 2015 г. при такава силна конкуренция
на известни и отлични
спортисти от другите
спортове!
Благодаря за
поздравленията. Радвам
се наистина много за
това признание. Искам да
благодаря на всички гласували
за признанието и уважението
им към мен за тази награда.
Какво почувства при
твоето награждаване в
зала „Европа“ от кмета
на града Пламен Стоилов?
Община Русе се бе
подготвила и организирала
запомняща се церемония.
Доста вълнуващо
преживяване беше, имайки
предвид и това, че много
мои приятели присъстваха на това важно събитие за мен. И успях да ги
накарам да се почувстват горди с моите успехи.
Колко пъти си попадал сред десетте най-добри спортисти на Русе?
През 2010 г. успях да вляза в 10-те най-добри спортисти за първи път,
след като станах европейски шампион по джу джицу и вицеевропейски
шампион по карате. Но тогава не успях да отида на това събитие, тъй като
коляното ми беше оперирано. И от 2010 г. насам съм винаги в десетката, а
през последните три години съм в челната петица.
Разкажи как достигна до тези спортни висоти. От каква възраст
започна да се занимаваш със спорт, кои са твоите първи отличия?
Започнах да спортувам на петгодишна възраст. Като всяко малко дете

бях запален от филмите с бойните изкуства. Преминавал съм през доста
възходи и падежи в спорта, както и през много травми. Но без подкрепата
на моята майка, приятели и треньори нямаше да постигна това, което съм
постигнал днес. Едни от най-големите ми успехи са, че станах европейски
и световен шампион по карате и джу джицу.
Би ли споделил ролята на твоите треньори за изграждането ти
като спортист и гражданин.
Както казах, моите треньори – Борислав Кисев и Иван Манджаров
(който вече не е сред нас), имат голям принос за успехите ми. Те винаги са
ме подкрепяли и окуражавали във всеки един момент, независимо какъв
е бил той, дали лош или добър.
Знаем, че републиканските и балкански титли са твой патент и ги
печелиш ежегодно. Но все пак кое отличие на международното спортно
поле ти е най-скъпо и най-трудно извоювано?
Може би една от най-трудните ми победи е тази, когато за първи път
станах европейски шампион по джу джицу. Тогава на финала играх срещу
състезател, който бе станал преди това 2 пъти световен шампион, а преди
европейското имаше турнир, на който ме беше победил. И така имах една
преграда, която преодолях, благодарение на добрата подготовка, която бях
направил с моите треньори, и с голяма воля да победя.
На студентските шампионати каква е конкуренцията?
На студентските първенства има момчета, които са доста амбициозни и на
много добро ниво. Ако трябва да ги съпоставя със световните, студентските
са по-ниско ниво, както повечето спортове в България.
Изключително радостен факт за академичната общност на
университета е твоето ежедневно присъствие сред нас. Как те посрещат
твоите колеги след всеки пореден успех?
Моите колеги са винаги щастливи, като ме видят, радват се заедно с
мен и ме подкрепят.
Как успяваш да съчетаваш учението с ежедневните натоварващи
тренировки?
Доста е натоварващо, но си организирам добре деня и се старая двете
неща да вървят успоредно, макар и някой път това да е много трудно, особено
когато наближава сесията. Тогава малко позабравям за натоварващите
тренировки, но после се старая да вляза във форма.
Какви са твоите спортни планове за 2016 г., какво предстои?
Живот и здраве, имам Европейско първенство в Германия и Студентско
първенство, и не на последно място е лятната сесия.
Какво ще пожелаеш на всички студенти от Русенски университет.
Бих им пожелал на първо място да са живи и здрави, много щастливи,
да прекарат едни незабравими студентски години и да вземат колкото
могат повече знания от университета и нашите преподаватели, защото
от тях може да се вземе и научи много, което после ще ни бъде от полза в
живота. И да не забравят спорта като обществен феномен, защото той дава
много за изграждането на личността.
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приятел през годините на обучението ви. Имате възможност да
следите наличните книги в книжарницата и своевременно да се
информирате за новополучените и актуални заглавия.
Очакваме ви на място в Централен корпус на Русенския университет или на адрес: https://www.
facebook.com/academikniga/. При нас, освен книги, учебници и помагала, ще намерите необходимите
ви пособия за писане, чертане, съхранение, класификация.
Вестник „Студентска искра” започва нова рубрика, свързана с представянето на най-новите
книги, учебници и помагала в книжарницата на университета.
Вашите книги от 2016 г.
Темите за държавен изпит са съобразени със законодателството
в България към
01.01.2016 г.
Очаквайте
пълната гама
чуждоезикови
речници за вашето обучение и
свободно време.

Вестник „Студентска искра” е носител
на Орден „Св. св. Кирил и Методий” II
степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС на
Р България и е удостоен с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г.
Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Редакционен екип: Мая Сапунджиева
Коректор на броя: Йовка Райчева
Спорт: Валентин Каменаров
Репортер: С. Масуркова
Фоторепортер: Ю. Андонова
Вестникът се издава в електронен формат и на
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 20.02.2016 г.

