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Русенският университет откри
академичната 2017 – 2018 г.

На 18 септември 2017 г. Русенският университет откри новата академична година. Над 1600
първокурсници започват обучение в 52 бакалавърски програми. Ректорът проф. Велизара Пенчева приветства първокурсниците и определи
насоката за развитие на Русенския университет
през академичната 2017 – 2018 г. Университетът
планира да домакинства три събития по време
на председателството на България на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Заедно с Министерството на образованието
и науката и Генерална дирекция „Образование и
култура” на Европейската комисия в Русенския
университет ще се проведе събитие, свързано с
проекта HEInnovate на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС) на
ООН и Европейската комисия.
През месец май 2018 г. ще се
проведе международна конференция на тема „Добавената стойност на дунавските
страни за Западните Балкани в контекста на подготовката им за членство в Европейския съюз”, а през месец
юни – конференция на тема „Добавената стойност на
българските дунавски региони за Европейския съюз”.
Академичното ръководство продължава своята задача по утвърждаване и разширяване на международните позиции на Русенския университет
чрез изграждане на свързана система за висше
образование в международното образователно
пространство с фокус за развитие на съвместни
програми с чуждестранни висши училища. С Политехническия университет на Каталуния, Испания, се подготвя обучение в магистърска програма по „Транспортни технологии и логистика”.
Съвместно с Хюбейския технологичен университет във Вухан, Китай, бакалаври ще се подготвят
в областта на компютърните науки. Подготвят се
договорите за съвместно обучение с Националния институт по приложни науки в Рен, Франция, Шанхайския политехнически университет,
Китай, и Университета по селско и горско стопанство в Хо Ши Мин, Виетнам.

Следващ акцент в плановете на университета е активна работа по прогнозирането и справянето с бъдещи несъответствия с пазара на труда
в квалификацията на випускниците на университета и насърчаване на върхови постижения в
развитието на уменията на обучаемите. Значителен приоритет в работата на научния потенциал е ефективна научноизследователска, развойна и внедрителска дейност за активно развитие
на иновациите.
Гостите на тържествената церемония по откриване на новата академична година поздравиха студентите и оцениха позицията на Русенския
университет в Русе. В приветствието си кметът
Пламен Стоилов отчете значимата роля на университета в развитието на града и подчерта подкрепата, която се оказва на бизнеса в региона,

подготвяйки специалисти с висше образование.
Областният управител Галин Григоров се обърна към първокурсниците и припомни, че възпитаници на университета се реализират както в
различните нива на администрацията, така и в
частния бизнес, а в последните години, голяма
част от народните представители на Русе, Разград, Силистра и Търговище са възпитаници на
Русенската Алма матер. Русенският митрополит
Наум също пожела „На добър час!” на студентите и техните преподаватели.
В емоционално изказване дарителят и доктор
хонорис кауза на Русенския университет Игнат
Канев каза на студентите: „Вие сте щастливи
хора, защото имате свободата, която аз нямах. Имате възможността да учите, каквато
аз нямах. Вие сте граждани на света!”
Продължава на 2. и 3. страници.

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Всяка есен Русенският университет представя
дейността си, свързана със създаване на
духовни ценности, чрез дипломираните си
специалисти. Всяка есен младите хора с усмивка
и благодарност поемат дипломите си и се вливат
в обществото ни, горди, че са възпитаници
на Русенския университет, горди, че могат да
спомогнат за развитието на България. А ние,
техните преподаватели, изпитваме чувство
на удовлетворение от постигнатите успехи и
високото качество на знанията им.
Празничната атмосфера, дух и слова
носят послания към следващите поколения,
към предстоящите предизвикателства
към завършилите за постигане на отлична
реализация, и към преподавателите – за търсене
на новаторския подход в обучението и науката.
Успешна академична година!
На страница 16 анонсираме конкурси,
посветени на 60-ата годишнина на нашата
„Искра”. Очакваме проектите ви!
Ще се радваме да отразяваме постиженията ви
и проявите на вашите колективи на страниците
на в. „Студентска искра”.
Изпращайте материалите си на електронния
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Филиал Видин
Ръководството на Русенския университет получи поздравителни адреси от Администрацията на Президента на Република България, министъра на труда и социалната политика Бисер Петров, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на здравеопазването проф.
Николай Петров, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министъра на туризма Николина
Ангелкова, народни представители от ПГ на ГЕРБ и от ПГ „БСП за България”, Драгомир Николов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Генералното консулство на Руската федерация в Русе, председателя на Общинския съвет в Русе чл.-кор. д.т.н. Христо Белоев, Централното
военно окръжие, изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй” Иван Андреев, изпълнителния директор на „Сименс България” Боряна Манолова.
Традиционно приветствие от името на първокурсниците направи Богомила Димитрова, приета с отличен успех в специалност „Начална училищна педагогика с чужд език”.

В първия учебен ден от академичната 2017 – 2018 година за участие в
предварителния кръг на състезанието на енергийно ефективни превозни
средства Shell Eco-marathon Challenger Event в Истанбул замина и отборът,
който ще се състезава в клас „Градски прототипи”, задвижвани с водород.
Студентите имаха възможност да създадат прототипа HydRU, благодарение на финансовата подкрепа на академичното ръководство на университета, Студентския съвет, Общинска фондация „Русе – град на свободния
дух” и фирми спонсори.
Филиалите на Русенския университет във Видин, Разград и Силистра
отвориха врати за новата академична година.
Филиал Видин
Разкриването на Филиал Видин реализира стратегическа задача за позиционирането на Русенския университет като водеща образователна и научноизследователска институция в Дунавския регион. Над 125 студенти
първокурсници започват обучение във Видин в шест специалности в об-

разователно-квалификационна степен „бакалавър” – „Земеделска техника
и технологии”, „Електроника”, „Технология и управление на транспорта”,
„Европеистика и глобалистика”, „Индустриален мениджмънт”, „Компютърни науки”, „Бизнес мениджмънт”(дистанционна форма).
На 16 септември 2017 г. Видин за първи път откри академична учебна
година и прозвуча студентският химн. По време на официалната церемония по откриването на академичната година на Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев” ректорът проф. д-р Велизара Пенчева,
заедно със зам.-ректорите по развитие, координация и продължаващо обучение проф. д-р Пламен Даскалов и по европейска интеграция и международно сътрудничество проф. д-р Юлияна Попова пожелаха „На добър

час!” на новоприетите студенти.
Репортажът на Галя Петрова от Агенция „Монитор” пресъздава атмосферата на официалната церемония по откриване на академичната 2017 –
2018 г. във Видин: „Гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание Димитър Главчев, кметът на Община Видин, председателят на
Общинския съвет Видин, народни представители от пети МИР – Видин,
представители на институции и фирми от региона и студенти.
В приветственото си слово при откриването на филиала председателят на парламента Димитър Главчев изрази увереност, че подразделението на висшето учебно заведение ще е привлекателно образователно средище за младежите от този край на България и ще е полезно за развитието
на Видинска област. С него са свързани надеждите на повече млади хора
да останат в града и да отговорят на нуждите от специалисти в индустрията, транспортната инфраструктура и аграрния сектор. По думите му, през
годините Русенският университет се е утвърдил като авторитетен и предпочитан от студентите образователен, научен и културен център, осигуряващ качествена подготовка на младежи от цялата страна. Стимулирането на откривателския дух, развиването на новаторско мислене и даването
на възможност за творчески изяви на студентите е гаранцията за успех
на университета и на неговите възпитаници. Димитър Главчев пожела на
академичния състав, служителите и студентите много нови успехи в пос-
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Филиал Силистра
тигането на високи образователни и научни цели.
За подкрепата, която оказва на университета, ректорът Велизара Пенчева връчи на председателя на Народното събрание кристалния знак на
Русенския университет. Председателят на Народното събрание Димитър
Главчев отличи Русенския университет и цялата академична общност с
плакет Антим I”. (Информацията е по материал на monitor.bg)
Филиал Разград
На 18 септември 2017 г. Филиал Разград към Русенския университет
„Ангел Кънчев” откри новата учебна година и 45 випускници, от тях 8 отличници, получиха дипломите си. Отличничката на випуска Дилек Рафи,
с успех 5.92, приветства първокурсниците и им пожела успех по време на
следването. Втори е Павлин Димитров, с успех 5.90, който е удостоен с наградата „Студент на годината”.
На академичния празник, който започна със студентския химн, гос-

ти бяха народният представител Денчо Бояджиев, областният управител
Гюнай Хюсмен, представители на ръководството на Русенския университет – зам.-ректорите проф. Пламен Кангалов, проф. Пламен Даскалов,
проф. Юлияна Попова, декани на факултети, Яна Вангелова, председател
на представителството на Студентските съвети, Станимир Бояджиев, председател на Студентския съвет в Русенския университет, представители на
фирмите, с които Филиалът работи, от ПГХТБТ „М. Кюри”, студенти и др.
Студенти, преподаватели и гости бяха приветствани от директора на
Филиал Разград доц. дн Станка Дамянова. Тя с гордост съобщи, че приемът на студенти в първи курс е изпълнен стопроцентово, а от учебната
2017–2018 г. е разкрита нова специалност, в която ще бъдат обучавани студенти от преподаватели на Машино-технологичния факултет на университета. Това е постигнато със съдействието на фирмите от региона, към
които доц. Дамянова отправи специални благодарности. Някои от випускниците вече са започнали работа и това е най-голямата гордост за техните преподаватели.
Поздравления към студентите и преподавателите отправи и депутатът

Денчо Бояджиев. Той подари мобилна уредба на Филиал Разград. Областният управител Гюнай Хюсмен и проф. Пламен Кангалов също приветстваха студентите. Поздравителни адреси бяха изпратили депутатът Десислава Атанасова и кметът на Разград д-р Валентин Василев. След раздаването
на дипломите на випуск 2017 доц. д-р Станка Дамянова плисна по традиция менче с вода, а абсолвентите хвърлиха нагоре студентските си шапки.
Заедно с всички бе и талисманът на Русенския университет РУмен. В двора на висшето училище бе засадено дърво, по идея на випуск 2017. Завършилите млади специалисти имаха среща с работодатели. (Информацията
е по материал на e-Razgrad.bg)
Филиал Силистра
На 20 септември Филиал Силистра към Русенския университет „Ангел Кънчев” откри новата академична година с тържествена церемония
по връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите – 41 бакалаври и 36 магистри, като 25 магистри изнесено обучение по магистърска програма „Съвременни образователни технологии в детската градина

и началното училище” и 11 магистри по магистърска програма „Превенция на престъпността и пробационни практики” към факултет „Природни науки и образование” в Русенския университет.
На тържеството присъстваха академичното ръководство на Русенския
университет и официалните гости: Елена Томова, главен секретар на Областна администрация Силистра, д-р Мария Стойчева, председател на Общински съвет – Силистра, Денка Михайлова, зам.-кмет на Община Силистра. Те поздравиха студентите за избора им и абсолвентите с успешното
им дипломиране.
Проф. д-р Велизара Пенчева лично връчи дипломите на отличниците
на випуска. През новата академична година започва обучение по специалностите „Български и английски език”, „Физика и информатика”, „Автомобилно инженерство”, „Електроинженерство”.
На добър час!
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Промоция на Випуск 2017 на Русенския университет

На 21 септември 2017 г. 870 бакалаври и магистри
се дипломираха в Русенския университет. Петнадесет
пълни отличници получиха дипломите си от
дарителя и доктор хонорис кауза на университета
Игнат Канев.

Гости на тържеството бяха
председателят на Общинския съвет и
председател на Общото събрание на
Русенския университет чл.-кор. д.т.н.
Христо Белоев, зам.-областният управител
на Област Русе Валентин Колев, зам.-кметът
на Община Русе Страхил Карапчански,
Вартан Вартанян – директор на дирекция
„Регионална служба по заетостта” в Русе,
изпълнителният директор на Русенската
търговско-индустриална камара Милен
Добрев, изпълнителният директор на
Еврорегион Данубиус – Лили Ганчева,
Елена Минкова – изпълнителен директор
на Фондация „Русе – град на свободния
дух”, и представители на партньорски
институции и фирми.
Проф. д-р Велизара Пенчева поздрави
абсолвентите с думите „Пазете името

на Русенския университет чисто, защото всеки
от вас е оставил частица от своя дух, амбиция
и мечта в него!”, а председателят на Общински
съвет – Русе и на Общото събрание на Русенския
университет проф. д-р Христо Белоев каза: „Вие
получавате диплома от един бързо развиващ се,
проспериращ, иновативен университет, с която
достойно можете да се представите пред бъдещите
си работодатели”.
Канев център бе емоционално искрящ от младите
абсолвенти, техните родители и множеството
желаещи да видят тържествената церемония
по връчване на дипломите на завършващите.
Пъстротата на тогите кореспондираше с пъстротата
на цветята, поднесени на преподавателите. А
дарителят Игнат Канев бе трогнат от младостта
и ентусиазма на младежите. Препълнената зала,
носеща неговото име, караше очите му да се пълнят
със сълзи. В поздравлението си към абсолвентите
той отправи призив – „Бъдете устремени, следвайте
мечтите си! Бъдете добри българи, където и да
отидете по света и обичайте България!” Игнат

Канев получи благодарствена грамота от ректора
за подкрепата му в развитието и обновяването
на материално-техническата база на Русенския
университет и за участието му в Промоцията
на випуск 2017, а от името на дипломантите
отличникът Слави Георгиев му подари статуетка,
символ на мъдростта и знанието.
Трима бакалаври, пълни отличници: Теодора
Йорданова – специалност „Компютърни системи
и технологии”, Лиана Янева – специалност
„Екология и техника за опазване на околната
среда”, и Слави Георгиев от първия за България
випуск на специалност „Финансова математика”,
приветстваха колегите си. Всеки от тях благодари
на своите преподаватели и на академичното
ръководство за получените знания, за израстването
от ученик до специалист, за оказаното доверие и
възможността за успешна реализация.
Седемдесет и пет първенци на специалностите
на университета получиха документите си за
завършено висше образование в зала Канев.
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25 години Юридически факултет в Русенския университет

На 24 юли 2017 г. Юридическият факултет на Русенския университет
отбелязва 25 години от създаването си. Юридическият факултет на
Русенския университет „Ангел Кънчев” е създаден през 1992 г., като
първите студенти по право влизат в аудиториите на 11 ноември. Началото
е свързано с големите обществени промени в България в края на XX век,
както и с далновидността, непоколебимия оптимизъм и упоритостта на
тогавашния ректор на ВТУ проф. Атанас Митков, който реализира идеята си
за диверсификация на специалностите във Висшето техническо училище и
преобразуването му в Университет. Но и с преподавателския ентусиазъм, с
чувството за обществен дълг и отговорност, с гражданска и научна свобода
и новаторство. За четвърт век факултетът извоюва мястото си сред найдобрите юридически факултети в България. Днес този престиж е свързан не
само с популярността на юридическата професия, но и с широкия спектър
на предоставяните от факултета възможности в сферата на правото.
Мисията на Юридическия факултет на Русенския университет е да
подготвя и формира професионални конкурентоспособни специалисти с
комплексни знания и високо ниво на правна култура, способни качествено
да работят в полза на българското общество. За четвърт век около 2000
юристи са завършили факултета,
като статистиката показва че 85 –
87% от дипломиралите се работят по
специалността си. Десетки от тях са
съдии и прокурори във всички нива
на съдебната власт, включително във
Върховния административен съд.
Много други намират реализация
като разследващи полицаи, адвокати,
нотариуси и частни съдебни
изпълнители, служители в публичната
администрация, в централната и
местната изпълнителна власт, в
бизнеса и на научното поприще.
Подготвени от Юридическия факултет
на Русенския университет юристи
работят в цялата страна, но най-много
са в областите от Североизточна
България.
Петима възпитаници на факултета са избирани за народни представители:
Анели Чобанова, Ирена Варадинова, Свилен Иванов, Искрен Веселинов,
Пенчо Милков. Членове на законодателния орган по различно време са били
представители на академичния състав на факултета: проф. Стефка Наумова,
Драгия Драгиев, а проф. Петя Шопова е била заместник-председател на
38-ото Народно събрание. Проф. Димитър Костов е бивш председател на
ЦИК, проф. Пенчо Пенев – министър в три правителства и конституционен
съдия, проф. Иван Сълов е бивш зам.-ректор на АМВР.
Юридическият факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев”
е първата българска академична структура, приета в Европейската

асоциация на юридическите факултети (ELFA), а от 1999 г. със съдействието
на Американската асоциация на юристите факултетът въвежда и една от
най-съвременните форми на обучение на бъдещите юристи – клиничното
обучение.
***
На 17 юни 2017 г. Юридическият факултет на Русенския университет
изпрати своите абсолвенти. На тържествена церемония в Канев център
бяха връчени дипломите на абсолвентите от Випуск 2017 на Юридическия
факултет. Успешно завършили обучението си са 82 млади юристи.
Гости на церемонията бяха народните представители д-р Андриан
Райков, Искрен Веселинов и Георги Стоилов, зам.-областните управители
на Област Русе – Свилен Иванов и Валентин Колев, зам.-кметът на Община
Русе Наталия Кръстева, главен комисар Теодор Атанасов – директор на
ОДМВР, Русе, административният ръководител на Окръжна прокуратура,
Русе, Георги Георгиев, председателят на Адвокатската колегия в Русе Людмил
Павлов, представители на юридическата наука и практика, възпитаници
на факултета, преподаватели, бизнесмени.
В приветствието си към завършващите ректорът проф. Велизара
Пенчева каза, че на церемониите по
дипломирането на различните випуски
университетските преподаватели
виждат резултата от собствените
си изследователски и педагогически
усилия. „Споделяме с вас този успех,
защото зад него стоят традицията и
опитът, образователното и научното
качество, репутацията на Русенския
университет”, добави тя и пожела на
магистрите по право да бъдат достойни
посланици на университета, където
и да продължат професионалния
си път.
По традиция поздравителното
слово на декана на Юридическия
факултет проф. Лъчезар Дачев беше
на латински, като посланието му към
абсолвентите бе да живеят и съдят по законите на свободата. Приветствие
направи и председателят на Общинския съвет и председател на Общото
събрание на Русенския университет чл.-кор. д.т.н. Христо Белоев. От името
на областния управител към завършващите се обърна випускникът на
Юридическия факултет на Русенския университет Свилен Иванов, а от
името на кмета на Община Русе приветствие отправи зам.-кметът Наталия
Кръстева, която също е завършила Юридическия факултет.
От името на абсолвентите реч произнесе отличникът на випуска
Владислав Росенов Иванов, с академично постижение – 5.98, който пожела
на колегите си да останат завинаги верни на справедливостта.
Материалът е предоставен от доц. д-р Кремена Раянова
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Визити
Министър Вълчев в Русе
Министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев, заедно с народните представители Пламен Нунев и
Светлана Ангелова от 19
МИР, посетиха Русенския
университет на 22 юли
2017 г. Министър Вълчев
разгледа специализираните зали, лаборатории
и техническо оборудване,
използвани в учебния
процес. Екипът на катедра „Телекомуникации”
запозна министъра с резултатите от своята работа
по проект „Интерактивна
визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния
регион между България
и Румъния (ARHIVE)”. Създадените по проекта
3D-копия на артефакти, виртуални разходки в
музеи, интерактивни игри и добавена реалност
бяха демонстрирани от младите преподаватели
и докторанти в катедрата, които получиха поздравления за своята работа от министър Вълчев.

Той отбеляза, че инвестициите в развитието на
млади учени и високи технологии са стратегически
за всяко висше училище и осигуряват неговата
висока конкурентоспособност.

На срещата, на която присъства цялото
академично ръководство, ректорът проф.
Велизара Пенчева представи пред министър
Вълчев дейностите и успехите на университета
в регионален, национален и международен план,
а също и добрите практики на сътрудничества и

партньорства с други висши учебни заведения
и институции. Министърът бе информиран и
за приетата от академичния съвет концепция
за дигитализация на обучението във висшето
училище. Проф. Христо
Белоев посочи силните
позиции на университета в региона и неговото
значение за развитието на
областите Русе, Разград,
Силистра, Търговище и
Видин като единствено
държавно висше училище
и гарант за развитието на
икономиката и решаване
на демографски проблеми.
В заключение министър Вълчев отбеляза, че
Русенският университет
има добро стратегическо
управление и иновативен
потенциал, както и впечатляваща материална база. Отбеляза също, че
университетът има ангажираща политика по
отношение на младите преподаватели, което е
предпоставка за бъдещо устойчиво развитие.
Също оцени високо и приетата концепция за
дигитализация на обучението.

Русенският университет
в дългосрочно сътрудничество с виетнамски университети

През месец август 2017 г. проф. д-р Велизара Пенчева, ректор на
Русенския университет, чл.-кор. д.т.н. Христо Белоев, председател на
Общински съвет – Русе, и председател на Общото събрание на Русенския университет, и проф. д-р Красимир Мартев, директор на Дирекция
„Чуждестранни студенти”, посетиха Виетнам. По време на посещението
бяха проведени срещи с академичните ръководства на виетнамски университети. От съществено значение бе срещата с проф. д.т.н. Нгуен Ха,
ректор на Аграрния и лесотехнически университет в град Хо Ши Мин
и с неговия екип. Това бе втора по реда си среща за представителите на
двата университета. През есента на 2016 г. организационна делегация,
начело с декана на Машинния факултет от виетнамския университет
се запозна с традициите на обучение на чуждестранните студенти в
Русенския университет. Проведоха се конкретни разговори за обучение
на виетнамски студенти и докторанти и бяха обсъдени възможностите
двата университета да обучават съвместно.
На проведена среща с д-р Пхам Анх Туан, директор на VIAEP (Институт за земеделската техника и технологии за съхранение на земеделската
реколта), бяха постигнати договорености за съвместна научна работа
в областта на земеделската техника. Подписан бе договор за съвместно
обучение на служителите на института в научната и образователна степен „доктор”.
По време на посещението си работната група от университета ежедневно
имаше вълнуващи срещи с възпитаници на русенското висше училище.

Те бяха твърдо уверени, че добрата им професионална реализация във
Виетнам е осъществена благодарение на подготовката в Русенския университет. Изразиха признателността си за предадените знания и умения
към своите преподаватели, към състудентите си и към русенци – за
доброто отношение, което винаги са проявявали към тях. Разказаха, че
сред виетнамските граждани те се разпознават като „българите” и че в
създадените виетнамско-български дружества общностите им не само
поддържат добрите си спомени от България, но и получават актуална
информация за социалния и политическия живот в страната.
Виетнамските възпитаници на Русенския университет с вълнение си
спомняха за дългото петнадесетдневно пътуване с влак до България и за
студентския си живот. Випускниците на университета, сред които днес
има директори, ръководители на фирми и научни работници, разказаха,
че в календарите на забързаното си ежедневие имат подчертани и датите
на българските празници 24 май, 8 декември и др., като не пропускат да
се съберат и да ги отбележат подобаващо. Много от тях са посещавали
Русе през изминалите години заедно с вече порасналите си деца, за да им
покажат университета, в който са получили своето висше образование.
***
Председателят на Асоциацията за професионално обучение и социална
дейност във Виетнам д-р Фан Си Нгхъ се срещна с ректора на Русенския
университет проф. Велизара Пенчева в началото на месец август. По време
на разговора, в който участваха още проф. Красимир Мартев – директор
на дирекция „Чуждестранни студенти”, и научният ръководител на д-р
Нгхъ – доц. Чавдар Везиров, бяха обсъдени възможност за създаване на
съвместни програми в областта на професионалното обучение между
Русенския университет и висши училища във Виетнам.
Д-р Фан Си Нгхъ се връща в Русе 30 години след като е защитил
докторската си дисертация под ръководството на доц. Чавдар Везиров.
Преди да оглави виетнамската Асоциация за професионално обучение,
д-р Нгхъ е ректор на Педагогическия университет в град Ханой, където
се подготвят учители за професионалните училища в страната. Виетнам
се стреми да стане индустриализирана страна до 2020 г. и в тази връзка
инвестира в подготовката на кадри с техническо професионално образование. Планът на правителството е до 2020 г. квалифицираните кадри да
бъдат 55% от работната сила в страната, като в момента те са около 30%.
Материалите на страници 6. и 7. са предоставени от ДВОР
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Визити
Посещение в Санктпетербургския
технологичен институт

Сътрудничество в областта на
експортно оборудване

От 26 юни до 1 юли 2017 г. академичното ръководство на Русенския
университет – ректорът проф. д-р Велизара Пенчева, зам.-ректорите проф.
Пламен Кангалов и проф. Юлиана Попова, и директорът на Филиал Разград
доц. д.н. Станка Дамянова, бяха на работно посещение по програма „Еразъм+”
в Държавния технологичен институт в Санкт Петербург, Русия. Повече от
десет години филиалът в Разград сътрудничи с руския университет по научни
проекти в рамките на 7-ма рамкова програма.

На 5 юли 2017 г. на посещение в Русенския университет бе Олга Серебринникова – зам.-директор по развитие на експорта в Руската асоциация на
производители на специализирани машини и оборудване (РОССПЕЦМАШ),
с цел представяне на възможностите на асоциацията за създаване на курсове
за обучение в университета, включващи издаване на учебни пособия и предоставяне на машини образци, които да бъдат използвани от обучаемите.
Председателят на Общото събрание чл.-кор. Х. Белоев запозна руския
представител на РОССПЕЦМАШ с профила на университета и примерите
за добро партньорство с фирми-производители на селскостопанска техника,
а също и с връзките и сътрудничеството с чуждестранни университети и поспециално – тези в Русия. Олга Серебринникова информира ръководството
за структурата на асоциацията, обединяваща 80 руски завода, които освен
селскостопанска техника, произвеждат и пътно-строително и друго транспортно
оборудване. Тя представи интересите на руската страна към възможностите,
които предоставя българският пазар, както и руската Програма за поддръжка
на експорта, като открои четирите отрасъла, за които по нея се предвиждат
най-много средства: производствата на авиационна и железопътна техника,
автомобилната промишленост и машиностроенето, обяви и разработката на
проект за създаване на система за сервизно обслужване на експортируемата
техника. От своя страна, чл.-кор. Х. Белоев изрази готовността на университета
за стартиране на сътрудничество, за преоборудване на лаборатории, за
създаване на обучителен център и експониране на машини. Бяха обсъдени и
възможностите за съвместно организиране на изложби на територията на града.

Представителите на университета се срещнаха с ректора на Санктпетербургския технологичен институт д.т.н. Андрей Павлович Шевчик, който представи
профила на висшето училище. От своя страна проф. Пенчева изтъкна силните
страни на Русенския университет и неговата водеща роля в Дунавския регион.
Двамата ректори очертаха областите на по-нататъшно сътрудничество между
двата университета: обмен на студенти и преподаватели, участие в конференции, съвместни публикации, работа по образователни и научни проекти и др.
По време на обиколката на българската делегация в кампуса на Санктпетербургския технологичен институт бяха посетени лаборатории, в които се
осъществяват иновативни разработки в областта на биотехнологиите – нова
формула на лекарство против онкологични заболявания.

Двустранни споразумения
През месец юни 2017 г. се подписаха три ключови документа – рамков
договор за сътрудничество, двустранно споразумение по програмата
„Еразъм” и двустранно споразумение по програмата „Мевляна” между
Русенския университет „Ангел Кънчев” и Тракийския университет в
Одрин. Визитата на академичното ръководство бе по покана на ректора на Тракийския университет в Одрин проф. д-р Ерхан Табакоглу.
Посещението в Одрин започна със среща в Генералното консулство на
Република България в града. Проф. Велизара Пенчева представи Русенския университет и неговата мисия, бе разменена полезна информация.
При официалната среща в Тракийския университет в Одрин бяха
представени двата университета и възможностите за съвместно сътрудничество, както за обмен на преподаватели и студенти, така и за
разработване на съвместни научни проекти. Тракийският университет
обучава 47 хиляди студенти. Гордост на университета е Медицинският
факултет, който има повече от 500-годишна история. Двамата ректори
обсъдиха и дейността на Асоциацията на балканските университети,
като обмениха идеи за по-нататъшна дейност.
При срещата в град Текирдаг с ректора на Университета „Намък
Кемал” проф. д-р Осман Шимшек и зам.- ректора проф. д-р Исмаил
Йълмаз стана ясно, че в Университета „Намък Кемал” се обучават над
35 хиляди студенти. Отношенията между Русенския университет и Университета „Намък Кемал” се опират на дългогодишна съвместна работа.
На срещата бяха обсъдени възможностите за стажове на студентите от
специалностите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи” в
новопостроената университетска болница.

Посланикът на Украйна в Русе
В края на месец май 2017 г. посланикът на Украйна Н. Пр. Микола Балтаджи се
срещна с академичното ръководство на Русенския университет с цел договаряне
на сътрудничество с украински университети, възможности за мобилност по
програма „Еразъм”, ПМС № 103 за образователна дейност сред българите в чужбина
и общи научноизследователски проекти. В срещата участваха почетният консул
на Украйна в Русе Пламен Бобоков и членът
на Настоятелството на
Русенския университет
Станко Станков.
Ректорът на Русенския университет проф.
Велизара Пенчева връчи
на дипломата Кристалния знак на Русенския
университет за приноса
му в задълбочаването
на интеркултурните
връзки между България
и Украйна и сътрудничеството в сферата на
висшето образование.
Русенският университет
има 6 рамкови договора
с висши училища в Украйна, съобщи проф. Пенчева и обърна внимание на факта, че по Постановление № 103 на Министерския съвет за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина в Русенския университет се
обучават над 40 украински студенти. От своя страна Н. Пр. Микола Балтаджи
заяви, че Русенският университет е сред флагманите на висшето образование
в България. Той направи съпоставка между образователните реформи в двете
страни и каза, че Украйна има огромен научноизследователски потенциал.
Дипломатът подари на ректора книга, посветена на живота и творчеството на
украинския скулптор Михайло Парасчук, който е тясно свързан с Русе. Негово
дело са капителите на колоните пред ректората на Русенския университет, както
и художественото оформление на Дунав мост „Русе – Гюргево” – порталите на
българския и румънския бряг и орловите глави по цялата дължина на моста.
През 2018 г. се навършват 100 години от установяването на дипломатически
отношения между България и Украйна и Русенският университет може да е
сред домакините на събитията.
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Доктор хонорис кауза на Русенския университет

На 26 май 2017 г. на Тържествено заседание на
Академичния съвет професорът по международно
право във Варшавския университет, депутат в
Европейския парламенти и член на Бюрото на
Европейския парламент проф. Карол Карски бе
удостоен с Почетното звание „доктор хонорис
кауза” (DOCTOR HONORIS CAUSA) на Русенския
университет „Ангел Кънчев”.
Академичната дейност на проф. Карол Карски
започва през 1990 г. във Варшавския университет,
факултет „Право и администрация”, Институт по
международно право, катедра „Международно

публично право”. От 2011 г. е ръководител на същата
катедра. От 2012 до 2014 г. е извънреден професор
във Варшавското училище по хуманитарни науки
„Болеслав Прус”, факултет „Социални науки”. От
2015 г. е извънреден професор във Висше училище
по икономика в Бялисток, катедра „Мениджмънт
и право”. Научноизследователската му дейност
включва 92 научни публикации – монографии,
учебници, статии и доклади.
През 2004 – 2005 г. проф. Карски е зам.председател на Комитета на регионите на
Европейския съюз, през 2007 г. е зам.-министър

на външните работи на Полша, от 2007 до 2009 г. е
зам.-председател на Съвета на Полския институт
за международни отношения. От 2005 до 2011
г. проф. Карол Карски е народен представител
в Сейма на Република Полша (председател
на Комисията по европейски въпроси и зам.председател на Комисията по външна политика).
От 2014 г. е депутат в Европейския парламент и
член на Бюрото на Европейския парламент. От
същата година е и зам.-директор на направление
„Основи на европейската реформа”.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Екипът на HydRU с купа за най-добър дизайн

Отборът на русенски университет HydRU Racing Team участва в
квалификационно събитие от 22 до 24 септември 2017 г. в Истанбул,
Турция. Основната цел на отбора бе да премине успешно техническата
инспекция и да направи един успешен опит на пистата в клас градски
прототипи задвижвани с водородна клетка.
Необходимо е всеки нов отбор, който е приел
предизвикателството за представяне да премине
квалификационни кръгове, за да продължи
своето участие в състезанията.
Безупречното техническо състояние на
колата позволи на отбора да премине пръв
техническата инспекция и да започне своите
тестове на пистата. Отборът направи пълния
брой опити, които му бяха позволени, и найдобрият резултат, който постави, е 96 км с един
кубичен метър водород.
По време на състезанието комисия от
технически комисари постави изключително
висока оценка за качеството на автомобила и
неговия дизайн и отбор HydRU Racing Team
на Русенския университет „Ангел Кънчев”
спечели приза за най-добър дизайн на Shell

Eco-Marathon Challenge Event, Turkey, 2017.
Отборът благодари на академичното ръководство и на спонсорите.
Материалът е предоставен от доц. Георги Христов.
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30 години Транспортен факултет в Русенския университет

С тържествено събрание на 26 май 2017 г.
ръководството и екипът на Транспортния факултет
отбелязаха 30 години от създаването му. На събитието
присъстваха зам.-областните управители Валентин
Колев и Свилен Иванов, директорът на дирекция
„Екология и транспорт” в Община Русе Георги
Игнатов, академичното ръководство, декани
на факултетите на университета, доц. Марко
Тодоров – ректор на Русенския университет през
1993 г. и в периода 2003 – 2007, бивши декани на

Транспортния факултет, представители на фирми
и партньорски организации.
Доц. Васко Добрев произнесе академично
слово, като направи ретроспекция на развитието на
факултета – от първите документи за създаването
му, от залите и лабораториите, до съвременното
оборудване, патентите на преподавателите и
разработките на студентите.
Ректорът на Русенския университет проф.
Велизара Пенчева отличи екипа на факултета с

грамота и плакет по повод неговата 30-годишнина.
Плакет бе връчен и от името на областния управител.
От своя страна ръководството на Транспортния
факултет награди бивши декански екипи и
преподаватели за приноса им в развитието
и утвърждаването на факултета, за тяхната
цялостна педагогическа дейност и високите им
научни и творчески постижения. Партньорите
също получиха паметни знаци с благодарност за
съвместната работа и подкрепата през годините.

„Рено Технологии Румъния” дари лек автомобил за изследователски цели
На 7 септември 2017 г. Русенският университет получи лек
автомобил, върху който студенти от факултети Транспортен,
Аграрно-индустриален и Електротехника, електроника и
автоматика да могат да изпълняват свои проекти и изследвания.
Ливиу Попеску, ръководител на изследователския център
на „Рено Технологии Румъния” (RENAULT TECHNOLOGIE
ROUMANIE), и ректорът на Русенския университет проф. д-р
Велизара Пенчева, в присъствието на членове на академичното
ръководство на университета, подписаха споразумение за
провеждане на практики за студентите от Русенския университет
в заводите на „Рено Технологии Румъния”.
Споразумение за работа между Русенския университет и
компанията по програмата AUTOLAB бе подписано от двете
страни на 19 юни 2017 г. Основната цел на тази инициатива
е да подпомага обучението по автомобилна техника, като се
дава възможност на преподаватели, студенти и докторанти да
работят и да правят изследвания върху реални автомобили.
Предварителните идеи за студентските дейности в университета
включват: нов дизайн на елементи от конструкцията на автомобила;
изследване на вредните емисии при използване на алтернативни горива;
изследване на разхода на гориво и динамичните показатели; подготовка
на автомобила за изследване на сензори и изпълнителни механизми от
електронните системи за управление.

Събития
Проф. д.т.н Росен Иванов е избран за академик
на Руската академия по транспорт.
Руската академия по транспорт (РАТ) е
институция, която включва в състава си елита
на руски учени и международно признати
чуждестранни учени в областта на различните
видове транспорт. РАТ има свои отделения в
различни краища на Русия.
Предложението за приемане на проф. д.т.н.
Росен Иванов е издигнато от Приволжкото
отделение на РАТ и одобрено като подходящо от
Президиума на РАТ в началото на 2017 г.
По време на посещението си Русия проф. д.т.н.
Р. Иванов е награден с медал „Б. А. Дубовиков”.

В заключителния етап от посещението си Л. Попеску разгледа подготовката
на автомобила на Русенския университет HydRU R1, задвижван с водородна
клетка, който ще участва в поредното издание на Shell Eco-marathon. Гостът
демонстрира ярък интерес към детайлите на автомобила.

Фирми от Разград търсят машинни инженери
от Русенския университет
Сътрудничеството между бизнеса в Разград и
Русенския университет бе обсъденo през август
месец между председателя на Индустриален
клъстер Лудогорие д-р Румен Костов и декана
на Машинно-технологичния факултет проф. д-р
Бранко Сотиров, като продължение на разговор
между областния управител на Област Разград
Гюнай Хюсмен и членовете на академичното
ръководство на университета. Ръководители на
структуроопределящи предприятия от област
Разград поставиха проблема с осигуряването на
подготвен персонал и предложиха варианти за
стимулиране на обучаемите – практики и стажове
в производството, осигуряване на стипендии за
студенти, които след завършването на образованието

си да продължат работа във фирмите.
Ръководството на Русенския университет
смята, че кадровата обезпеченост на регионалната
индустрия е постижима с качествено обучение
и Русенският университет може да го осигури.
Сред обсъжданите теми между д-р Костов и
проф. Сотиров са възможностите за обучение
на специалисти в Професионално направление
„Машинно инженерство” в Разград. Постигнато бе
съгласие желаещите студенти да бъдат записани
в рамките на допълнителния прием за заемането
на свободните места в желаните специалности
от това професионално направление.
От новата академична 2017 – 2018 г. започва
обучението на първите студенти в Разград по
машинно инженерство, подкрепяни от бизнеса.
Материалите са предоставени от ДВОР.
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Конференции
Международна конференция
CompSysTech 2017

Научно-практическа
конференция

На 23 юни 2017 г. се откри осемнадесетото
издание на международната конференция
CompSysTech’17 с традиционния симфоничен
концерт на клавирен квартет.
Гост на конференцията бе зам.-министърът на
образованието Петър Николов, който приветства
присъстващите с думите „Бъдещето се променя
пред нас, променя се икономиката, променя се
бизнесът, трябва да се промени образованието”.
В обръщението си към аудиторията ректорът на
Русенския университет проф. Велизара Пенчева
заяви, че академичната общност подкрепя и ще
продължи да подпомага активните изяви на
учените.
Учени от 14 държави участваха в конференцията, която се провежда под егидата на университета. Пленарните доклади бяха предавани на
живо в интернет. Носителят на награда „Оскар”
за технологии Владимир Койлазов разказа в презентацията си за изминатия път от създаването
на фирмата Chaos Group до червения килим
и световното признание, сподели спомени от
обучението си и каза какво още би искал да
научи, докато е бил на студентската скамейка.
Другите двама участници с пленарни доклади
бяха Марите Кирикова от Катедрата по изкуствен
интелект и системно инженерство в Техническия
университет в Рига, Латвия, и Дарина Дичева
от Катедрата по компютърни науки, Държавен
университет Уинстън-Салем, САЩ. В заседанията на отделните секции бяха представени над
50 научни доклада, индексирани от SCOPUS, а в

През месец май 2017 г. студенти и
преподаватели от пет български университета
обсъдиха с експерти от различни сфери
защитата на правата на децата по време
на научно-практическа конференция в
Русенския университет. Ректорът проф.
Велизара Пенчева отправи приветствие в
началото на форума и отчете постиженията
на мултидисциплинарните екипи, работили
по темата. Гости на събитието бяха Росица
Иванова – директор на Дирекция „Социално
подпомагане”, Албена Нинова – ръководител
на Превантивно-информационния център,
директори на детски градини, представители
на академичното ръководство на Русенския
университет.
По време на конференцията се отчетоха
резултатите от проекта „Заедно за правата
на детето”. В продължение на девет месеца
студентите, разделени в три групи, изследваха
националната и европейска нормативна рамка
в областта на защитата на правата на децата,
разработиха програма за интерактивни обучения
за ученици от началния курс и създадоха сайт,
специално адаптиран за деца.
Докладите на конференцията обхванаха
различни гледни точки по темата – от ученическото
самоуправление, през правата на децата при
фактическо съпружеско съжителство, медиацията
при спорове в случаи на международно отвличане
на дете от родител, детето като свидетел в
наказателното производство и др.

края на форума авторите на най-добрите доклади
получиха Кристалния приз The Best Paper.
На среща с академичното ръководство зам.министърът на образованието Петър Николов се
запозна с историята на Русенския университет и
със специалностите, по които се обучават студенти.
В разговора участва и народният представител
Искрен Веселинов. „Вашият университет е сред
положителните примери в България за разширяване на спектъра от специалности, защото
тук те се откриват според нуждите на пазара
на труда”, коментира П. Николов и акцентира
върху това, че образованието е приоритет за
правителството и че предстоят промени в Закона
за висше образование.
Материалът е предоставен
от проф. Ангел Смрикаров.

Международна конференция по ерготерапия 2017
През месец юли 2017 г. в Бъкау, Румъния, се проведе Първата международна конференция по ерготерапия. Форумът премина под мотото „Ерготерапия – настояще и бъдещи перспективи”. Събитието е инициатива на Университета „Василе Александри” в Бакъу и Русенския

университет „Ангел Кънчев”, съвместно с Румънската професионална
асоциация на ерготерапевтите и Асоциацията на българските ерготерапевти. Двете висши училища са дългогодишни партньори и пионери в развитието на ерготерапията като академично образование и професия на национално ниво.
В конференцията взеха участие повече от 150 университетски преподаватели, както и представители на голям брой национални и мест-

ни здравни и социални институции.
Приветствия на форума отправиха Президентът на Европейската
мрежа по ерготерапия във висшето образование и Вицепрезидентът на
Световната федерация на ерготерапевтите. Асистент Елица Великова
от Русенския университет, която е член на Изпълнителния комитет на Съвета на ерготерапевтите за европейските страни,
поздрави участниците в конференцията.
В научната програма бяха
включени пленарни сесии, доклади и четири работилници,
ръководени от преподаватели
от Финландия, Холандия, Румъния и САЩ. Беше отчетена необходимостта от включването
на ерготерапевти в мултидисциплинарните екипи, които участват в процесите на деинституционализация и реформиране
на социалните услуги. Участието на ерготерапевтите в тези
екипи би дало възможност за
осигуряване на пълноценно участие на хора с дейностни затруднения
в обществения живот.
В края на събитието Русенският университет бе удостоен от университета домакин с почетен диплом за изключителни заслуги и принос в развитието на ерготерапията в Румъния.
Материалът е предоставен от доц. Лилия Тодорова.
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Награди
Награди Русе

В Деня на славянската писменост и
българската просвета и култура, на 24 май
2017 г., третокурсничката в специалност „Право”
Ружа Андреева и Бюлент Идиризов от четвърти

курс, специалност „Финансова математика” в
Русенския университет,
бяха определени за
Студенти на годината
на Община Русе. На
тържествена церемония
те получиха отличията
си от кмета Пламен
Стоилов. В продължение
на една учебна година
двамата студенти ще
получават месечна
стипендия в размер на
една минимална работна
заплата за страната.
В същия ден
бя х а в р ъч е н и и
традиционните награди
„Русе”, а за пръв път бе
даден и призът „Млад
творец”. 12 награди
„Русе” бяха раздадени в отделните категории.
Отличията връчи председателят на Общинския
съвет чл.-кор. Христо Белоев.
Преподавателите от катедра „Български

език, литература и изкуство” на Русенския
у нив ер сите т бях а
отличени в категория
„Образователна
и н с т и т у ц и я ,
преподавателски или
научен екип”. Наградата
получи ръководителят
на катедрата доц. Яна
Пометкова.
Ръководителят на
Кариерния център в
Русенския университет
проф. Иван Евстатиев
получи награда „Русе”
за висше образование
и наука, а заместникректорът по развитие,
координация и
продължаващо обучение
проф. Пламен Даскалов
бе отличен за цялостен принос и дългогодишна
дейност в областта на висшето образование.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Русенският болид
на Shell Eco-marathon в Лондон
В края на месец май 2017 г. 171 отбора от 29 държави се включиха
в тазгодишното издание на международното състезание за енергийно
ефективни автомобили Shell Eco-marathon. В десетата година, в която
България участва в надпреварата, представянето на отборите бе
изключително достойно. Русенският болид измина 360 километра с 1
киловатчас енергия и се нареди сред първите 12 отбора в категорията
„Прототипи” с електрическа батерия.
Пилотите Илияна Минковска и Елица Накова разчитаха на екипа
в състав: доц. Симеон Илиев – ръководител на отбора, Салим Куйтов
– капитан на отбора, Теодор Ненов, Милко Милков, доц. Данчо Гунев
и гл. ас. Георги Кадикянов.
През 2017 г. пистата на Shell Eco-marathon е променена, което се
оказва изненада за много от участниците и води до по-слаби резултати.
Русенският отбор се е справил отлично с всички възможни препятствия
и предизвикателства. Тимът преминава успешно и бързо техническата
инспекция преди стартовете, а в рамките на първия състезателен ден
DTT-2 се класира трети.
Четвъртото участие на русенските студенти в Shell Еco-marathon
Europe 2017 става възможно с подкрепата на академичното ръководство

на Русенския университет и фирмите „Saksa Fuels”, ”Discordia”, „Хоби
Кар”, „Куис Нострум”, „Витто”, „Карнес”, „Гера”, „М.А. Дизайн” и „Миро
Дизайн”. В годините отборът е подпомаган от редица фирми и фондация
„Русе – град на свободния дух”.
Материалът е предоставен от доц. Симеон Илиев.

Празници на роботиката и мехатрониката 2017
Общо осем отбора се включиха в Празниците на роботиката 2017, провели се в
Русенския университет през месец юни. Освен демонстрации на машини, сглобени
от учениците и студентите, публиката в Канев център видя и състезание, проведено в
няколко дисциплини – Мини Сумо 10х10, Следене на линия Лего, Паралелен слалом,
Лего сумо, 3D Лабиринт, Следене на линия, 2D Лабиринт, Bluetooth race и Свободен
стил. В отборното класиране на първо място е отборът на Роботи Бяла, втори се
класираха студентите от Русенския университет, а третото място делят ПМГ „Баба
Тонка” и БИТ Електроникс.
Сред новите показани разработки бяха дронът с подвижна „ръка”, на клуб „Роботика”
на Русенския университет, който може да събира отпадъци от труднодостъпни места,
и автономен камион с кран, създаден от ученици от Козлодуй, който може да оказва
помощ в бедствени ситуации. Празниците бяха открити от зам.-ректора проф. Пламен
Даскалов, който приветства участниците и връчи дарителско свидетелство на Пламен
Тюркеджиев, ръководител на SMC INDUSTRIAL AUTOMATION BULGARIA, който
четири години неотлъчно подкрепя състезанията в Русе.
Материалът е предоставен от инж. Чавдар Костадинов.
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Иновативни прояви в Русенския университет
Заедно за правата на детето
информация и достъп до литература. Това са експерти на фондацията,
Проектът „Заедно за правата на децата” е съвместна инициатива на
Фондация „Право на детство” и студентски клуб „Млад педагог/социален
педагог” към Русенски университет „Ангел Кънчев”. Стартира през месец
септември 2016 г. и е финансиран от Програма за подкрепа на студентски
иновации на Фонд „Отворено общество”– София, и Фондация „Микрофонд” –
София. Проектната идея е на ръководителя на професионален клуб „Млад
педагог/социален педагог”, а целта му е да насърчи мултидисциплинарния
подход в изучаване правата на децата и последващото приложение на
знанията в различните професионални области, да популяризира правата
на децата сред студенти и деца. Иновативен момент в него е, че всяка
дейност се извършва от мултидисциплинарен екип, като участниците
са студенти от 6 специалности: „Начална училищна педагогика и чужд
език”, „Социална педагогика”,
„ К о м п ю т ъ р н и н а у к и ”,
„Информатика и информационни
технологии в бизнеса”, „Право”
и „Предучилищна и начална
училищна педагогика”.
При реализирането на
дейности в проекта участват
общо 30 студенти:
. Обу чение на всички
студенти по темата за Правата на
детето и изисквания за събиране
на информация;
.Проучане на националната
нормативна рамка,
международните стандарти и
Европейски директиви, свързани
с Правата на детето. Студенти
от всяка специалност правят
свое проучване и изследват приложението на материята в съответната
си професия. С изготвените доклади се запознават членовете на екипа;
.Сформиране на мултидисциплинарни екипи и разработване на
Програма за правата на децата в началното училище. Програмата ще бъде
тествана от всеки екип в минимум три училищни паралелки и при деца от
уязвими групи, ползващи социална услуга в общността. Окончателната
програма ще бъде публикувана в наръчник;
.Екип от студенти от катедра „Информатика и информационни
технологии” ще разработят информационна кампания, с която да бъдат
популяризирани правата на децата. Като продукти на кампанията ще бъдат
изработени брошури, плакати, електронни съобщения, предназначени
за интернет комуникация, фейсбук страница и интернет сайт, който ще
има и детска версия. На сайта ще се обособи „библиотека” с материали
по правата на детето, направени специално за деца. Информационните
материали ще бъдат разпратени и до други ВУЗ в страната;
.Студенти, участници в проекта, ще посетят висши училища в страната
и ще представят проекта.
През периода на реализиране на проекта студентите разполагаха с
ментори, които подпомагаха дейността им, съдействаха за намиране на

Летен университет
Юбилейното ХV-о издание на Летен
университет събра близо 400 студенти от
над 25 български висши училища през месец
август 2017 г. Сред тях бяха и 12 студенти от
Русенския университет, като групата бе водена
от председателя на Студентския съвет Станимир
Бояджиев. Събитието бе организирано от
Националното представителство на студентските
съвети в България.
В академичните сесии на проекта Летен
университет участваха доц. Велин Аргатски –
ръководител Служба „Сигурност и информация”

преподаватели от Русенския университет и Нов български университет.
През месец юни проектът приключи, но устойчивият резултат, който
ще се акумулира от него, ще се разгърне в пълна сила, когато студентите
се реализират в професионалните сфери, които са избрали.
Ефектът от дейността на проекта проличава от думите на младите
участници:
Пламена Жекова, специалност „Социална педагогика” – „Изучавайки
социална педагогика, се срещаш с деца, които не познават правата си. Деца,
които страдат. Изучаването на „Правата на детето” ти дават знанията и
инструментите, с които можеш да помогнеш на тези деца. Това е важно,
защото всяко дете има право да бъде преди всичко дете!”
Пламена Петрова, специалност „Социална педагогика” – „Като
студент от специалност „Социална педагогика” отчитам изключителната
важност от познаването на
Конвенцията за правата на
детето и от спазването и нейното
прилагане в работата с деца –
особено с деца в неравностойно
положение. Ние получаваме
права още с раждането си и
е важно да ги възпитаваме и
защитаваме, защото за да си
социално приет в обществото,
е нужно да притежаваш права.”
Надя Йонкинска,
специа лност „Право” –
„Необходимо е дисциплината
за Правата на детето да стане
задължителна. Запознаването
с нормативната уредба и
принципи в тази насока дава
един по-различен поглед върху
правната уредба изобщо, как влияят различните казуси на развитието на
детето и опазване на основните му права и интереси!”
Милена Пеева, специалност „Право” – „От съществено значение е
изучаването на Правата на детето в специалност „Право”. С оглед ниската
психическа зрялост на децата, следва квалификацията на юристите в
тази насока да се повиши, като това започне още от университета. По
този начин правотворчеството, правоприлагането и правораздаването
ще са в по-добра насока за защита правата на детето. Това би се отразило
по благоприятен начин върху децата жертви и децата извършители на
правонарушения, като се създават и прилагат превантивни мерки с повисока ефективност.”
Работата на екипа по проекта завърши на 22 май 2017 г. със Студентска
научно-практическа конференция, на която бяха обявени резултатите и
продуктите, разработени от студентите. Представиха се теоретичните
разработки, практическите модели и изследователските проекти, подготвени
от студенти от различни специалности.
Материалът е предоставен от гл. ас. д-р Багряна Илиева,
ръководител на клуб „Млад педагог/социален педагог”.

към БАН и преподавател в НВУ „Васил Левски”,
и Христо Димитров – хореограф и продуцент
на Национален фолклорен ансамбъл „Българе”,
проф. Йорданка Алексиева от Университета по
хранителни технологии, и лектори от BenchMark,
министър Лиляна Павлова. Всички те споделиха
опита си със студентите.
По време на Летния университет участниците
се състезаваха в 10 вида спорт – плажен футбол,
плажен волейбол – мъже и жени, стрийт
баскетбол – мъже и жени, плажен тенис, плуване,
плажна лекоатлетическа щафета, плажна щафета,
дърпане с въже, плажен крос и трибой.
В „Закуска за шампиони” известните

спортисти Мария Гроздева и Йордан Йовчев
разказаха любопитни факти и истории от своята
състезателна кариера. По време на срещата със
спортните герои на България всички закусваха
здравословно – плодове от градините на
Албена, 100-процентов ябълков натурален сок,
производство на ЕкоАгро, и вкусни френски
кроасани. Организаторите бяха подготвили
различни развлекателни вечери, като найатрактивната за студентите бе киновечерта и
студентският театър.
Материалът е предоставен
от Станимир Бояджиев.
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Иновативни прояви в Русенския университет
Студенти от Естония на лятна практика
На 30 юни 2017 г. приключи международната лятна практика за
студентите от Университета за приложни науки (TTK University of
в Русенския университет
Applied Sciences), Талин, Естония, в рамките на програмата „Еразъм+”.

По тази програма общо 14 студенти от различни държави взеха участие
в международна лятна практика за 2017 г.
Обучението се проведе по инициатива на катедра „Машинознание,
машинни елементи и инженерна графика” от Транспортния факултет
и за трета поредна година се ръководи от проф. Антоанета Добрева с
подкрепата на ректорското ръководство на Русенски университет.
В продължение на два месеца естонските студенти имаха лабораторна
работа в областта на машинознанието и машинните елементи, конструкторски
задачи в областта на проектирането с CAD системи, лицензирани за
Русенския университет, научна работа в областта на механика на флуидите
и в областта на техническата механика с използване на софтуерния продукт
ANSYS. Тримата младежи провеждаха и експериментални тестове в областта
на хибридните автомобилни технологии и задълбочиха практическите
си умения за работа с машини с цифрово-програмно управление.
За успешното провеждане на практиката помогнаха преподаватели
от катедри на Транспортния, Аграрно-индустриалния и Машиннотехнологичния факултети, както и служителите от отдел „Международно
сътрудничество” на Русенския университет.
Материалът е предоставен от проф. д-р Антоанета Добрева.

Летни практики за ученици от Гимназията по
електротехника в Русенския университет
Ученици от 11. клас от Професионалната гимназия по електротехника
и електроника „Апостол Арнаудов” в Русе бяха на практика в Русенския
университет през първите две седмици на месец юли. Инициативата
на факултет „Електротехника, електроника и автоматика” има за цел
да запознае младежите с атрактивни модели, програмни продукти и
разработки, реализирани от преподаватели от факултета.
Над 100 ученици се обучиха в лабораториите на факултета.
Отворени бяха всички лаборатории на катедрите: „Електроснабдяване
и електрообзавеждане”, „Автоматика и мехатроника”, „Електроника”,
„Компютърни системи и технологии”, „Телекомуникации” и „Теоретична
и измервателна електротехника”. Освен това младежите се запознаха и с
отличната материално-техническа база, в която се обучават студентите
от Русенския университет.
Организираната практика е продължение на доброто сътрудничество на

Лятна работилница
„Приложна електроника”

Преподавателите, докторантите и студентите от катедра „Електроника”
при факултет „Електротехника, електроника и автоматика” на Русенския
университет организираха Работилница „Приложна електроника”, която
се проведе в два еднотипни модула: 3 юли – 8 юли 2017 г. и 10 юли – 15
юли 2017 г., в учебните лаборатории на катедра „Електроника”. Входът
бе отворен за всички ученици от средните училища на град Русе.
Целта на Работилницата е да мотивира учениците и да задълбочи
обучението им в областта на
приложната електроника, като
това от своя страна да способства
за тяхната професионална
ориентация и бъдеща реализация
в техническите науки.
Първи те у чени ц и,
участвали в летния формат
на Работилницата „Приложна
електроника”, са ученици от
ПМГ „Баба Тонка” и СУЕЕ
„Св. Конста нтин-Кирил
Философ”. Лектори от катедра
„Електроника” надградиха
тематично знанията и уменията
на участниците и така отвориха
вратата на познанието за

факултет „Електротехника, електроника и автоматика” с Професионалната
гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов”, а

ръководството на факултета поема ангажимента през следващата година
да разшири обхвата и географията на тези практики, като към тях се
присъединят ученици от други училища в Русе и региона.
Материалът е предоставен от проф. д.н. Михаил Илиев.
приложната електроника и
в свободен формат обучаваха
младежите на тънкостите в
техниката. Обхванати бяха
следните теми, свързани
с: Практическата работа
с приложни електронни
с и с т е м и ; Пр о г р а м н о
осигуряване за проектиране
и симулация на електронни
схеми; Изработване и тестване
на реално електронно
устройство; Управление на
процеси чрез промишлени
контролери; Сензори и
изпълнителни механизми.
Участницате в работилницата
работиха в екипи или самостоятелно по индивидуални задания.
След завършване на цикъла от утвърдените теми в Програмата на
Работилница „Приложна електроника” участниците получиха сертификати,
които могат да послужат при кандидатстване във факултет „Електротехника,
електроника и автоматика”.
В началото на месец октомври 2017 г. започва есенният формат на
Работилница „Приложна електроника”.
Материалът е предоставен от доц. д-р Анелия Манукова.
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Университетски клубове

Да заобичаш България чрез танците
на ансамбъл „Хармония”

Танцовият състав „Хармония” към Русенския университет с ръководител
Веселина Монова представи България на Петия международен фестивал в
Даниловград, Черна гора, от 12 юли до 15 юли 2017 г. В столицата Подгорица
русенските танцьори и музиканти бяха посрещнати от българския посланик
Младен Червеняков.
Фолклорният фестивал в Даниловград се провежда по линия на CIOFF
(International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) от
2013 г. Организатор е Центърът за култура, а съорганизатор е местният
фолклорен състав „Оро”.
Доц. д-р Таня Грозева сподели на страниците на в-к „Студентска искра”
усещането на разноцветието в Даниловград:
„11 юли е, към полунощ. Пред товарния портал на университета се тълпят
младежите от танцовия ансамбъл на Русенския университет. Както всяко
лято и сега ще пътуват, като посоката е Черна гора, а участието им – Петият
международен фолклорен фестивал „Даниловград 2017”. Има изпращачи, които
импонират на приповдигнатия
дух и настроение, за всеки
има подготвена китка здравец
с червен конец за късмет, с
която танцьорите веднага се
закичват. Саковете с носиите
се строяват в багажниците,
инструментите също си имат
специални места. Няма суетене
и лутане, а напротив – всичко
по план става за минути.
Традиционно се излива менче
с вода и пожелание за „Лек и
безавариен път!”
Предстои дълго пътуване,
около 1000 км, с много
неизвестни, но се усеща
чувството за общност, за
приятелство в колектива,
шегите и закачките разведряват
атмосферата…
Черна гора е малка
средиземноморска страна, изключително рядко населена, много живописна
и сякаш недокосната. В по-голямата си част е покрита с гъсти, девствени
гори, а дивата природа по своята красота силно напомня за Алпите. Между
високите планини са сгушени дълбоки долини и каньони, през които си
проправят път планински реки, които текат към Адриатика. Пътят се вие
между каменни зъбери, а слънцето тук-там промушва лъчите си и наднича
зад следващия завой. Високата температура и непомръдващият въздух
действат уморително и изтощаващо.
Малкото градче Даниловград очаква своите гости за фестивала и
българската група веднага е настанена в апартаментите на Полицейската
академия в града. Там са и другите участници и вече репетират на игрището.
Балканските ритми трепват в сърцето на всеки и умората бързо се забравя.
Всички са в очакване на следващите дни, когато ще покажат танците на

своите народи.
Домакините са изключително любезни. Предлагат екскурзия до манастира
в Острог. Издълбан в страната на вертикална скала, Острожкият манастир
е духовен център на Черна гора и едно от най-посещаваните християнски
места на Балканите. Разположен на 900 м надморска височина, строен още
през 17. век, днес реставриран и обновен, манастирът е изключително
впечатляващ, а гостите му са от всички краища на света!
Дефилетата на участниците във фестивала и концертите са организирани
чудесно. Черногорците са изключителни патриоти. Няма тяхна песен без
възпяване на „Црна гора”. Баналното клише описва черногореца като
горд войн и мързелив работник, но в това събитие го откриваме и като
високоценящ националната си идентичност, държащ на държавните си
символи и уважаващ гостите си.
Българските носии и танци се открояват – пъстри, с богата хореография
и изпълнени прецизно и точно! Страхотни са нашите танцьори, певци и
оркестранти – с много опит и рутина в движения и артистичност, гъвкави
във всяка ситуация, партньори в танците в истинския смисъл на думата!
А зад всичко това е огромният труд на тези 30 младежи, вещо ръководени
от „мама Веси”, както всички с
обич казват на ръководителката
си Веселина Монова.
Многото аплодисменти и
бисове на нейно величество
публиката са истинската
награда за всички. Черногорци
определено се влюбват
в българския фолклор и
очакват винаги с нетърпение
изпълненията на българите.
В следващите дни следват
концертите в градовете
Подгорица, Бандичи, Служ и др.
Срещата с кмета на Даниловград
и Председателя на Общинския
съвет, раздадените плакети на
участниците във фестивала
и подаръци за всички гости
остават сред незабравимите
моменти. Домакините от
ансамбъл „Оро” организират
барбекю в близост до р. Зета, минаваща през Даниловград за сплотяване
на балканския дух.
Всяка от вечерите завършва с извиващо се общо хоро на черногорци,
българи, сърби и македонци. Носиите им са различни, хореографиите на
танците също, но духът е балкански, а езиците са сходни и разбираеми за
всички. Падат възрастови, езикови и всякакви бариери, настроението и
веселбата вземат връх до последната вечер на 14 юли.
Времето на турнето минава неусетно. Доказва се истината, че „Балканите
носят пулса на Европа” и с песните, и с танците си, и с духа си. Дано и
Европа се вслуша в гласа на сърцето си!
Тази така грабваща и очарователна среща с Черна гора накара всички
участници във фестивала „Даниловград 2017” да се усмихват и да мечтаят
отново да си срещнат пътищата някой ден…”
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Университетски спортен център представя...
Tурнир по тенис на маса
за хора с увреждания
На 24 юни 2017 г. в спортна зала „Академик” се проведе индивидуален
турнир по тенис на маса за хора с увреждания. Основният организатор –
сдружение „Олимп – спортът е равнопоставен”, в лицето на неуморния и много
деен председател Георги Гаев, студент 3 курс, спец. „Социална педагогика”,
подпомогнат организационно и технически от Университетския спортен
център при Русенския университет, от университетския клуб „Различни и
равни” и от спортен клуб по тенис на маса „Дунав”, организира и предостави
на участници и зрители един интересен турнир. Състезателите бяха разделени
в две групи по осем.

Баскетболистите, подготвени от гл. ас. д-р Искра Илиева, в обновен
състав – Християн Великов, Валентин Илиев и Георги Тодоров, в играта „3х3”
се класираха на пето място.
Много добре се представи и отборът по тенис на маса за мъже, с преподавател
Валери Йорданов, в състав – Гюнай Али, Селчук Хюсеин и Георги Собаджиев,
които спечелиха един сребърен и един бронзов медал в индивидуалните
надпревари и заеха четвърто място в отборното класиране.
Успешно бе и участието в атрактивната десетпостова щафета. В изключителна
конкуренция от 13 отбора русенският отбор отново бе сред челниците и зае
четвъртото място.

Трансграничен лекоатлетически
маратон „Via Pontica-2017”

В първата група – с ограничена двигателна дейност, до финалната среща
достигнаха Орхан Сеидов и Райхан Тахир. Победа с 2:0 гейма бе за Орхан.
Третото място зае Мирослав Венков.
Във втората група с по-добра двигателна дейност първото място бе за
Георги Гаев, наложил се убедително над Мирослав Антонов. Третото място
зае Николай Генчовски.
Съдии на турнира бяха доц. д-р Димитър Обрешков, гл. ас. д-р Явор Нейков
и Деян Господинов.
Победителите и всички участници бяха наградени от настоящия русенски
депутат Пенчо Милков и от ръководителя на Университетския спортен център –
проф. д-р Борислав Ангелов.
Думите на ректора на университета проф. Велизара Пенчева, изказани на
пресконференцията за турнира, бяха лайтмотив при закриването „Този турнир
трябва да стане традиционен и Русенският университет винаги е „отворен” за
спортни и не само спортни прояви за хората с увреждания”.
В Русенския университет в настоящия момент се обучават 43 студенти с
органичени двигателни възможности и те чувстват постоянно закрилата и
обичта на всички.

Русенски преподавател спечели трансграничния лекоатлетически маратон „Via
Pontica-2017”. България и Румъния продължават и развиват своето европейско
сътрудничество и на спортните терени. Трансграничният лекоатлетически
маратон „Via Pontica-2017” тази есен бе отново ярко доказателство за това
сътрудничество. Класическата дестанция от 42 км 195 м преминаваше през
силно пресечен терен по румънското и българското Черноморие, покрай
популярния румънски курорт „Вама Веке” и дивите български плажове на

Летни университетски игри
„Камчия 2017”
Четири спортни отбора на Русенски университет взеха участие в поредните
Летни университетски игри, проведени на спортния комплекс на СОК „Камчия”.
Участваха над 250 студенти спортисти от различни висши училища от страната.
Отлично се представи футболният отбор на университета в състав – Атила
Юмер, капитан, Владимир Перчемлиев, Аднян Джалилов, Шенол Краев, Георги
Маринов, Мартин Иванов, Гюрджан Сеферов, възпитаници на гл. ас. д-р Камен
Симеонов. След победи в груповата фаза те достигнаха до финалната четворка.
На полуфинала победиха отбора на Технически университет – София, с 1:0, а
на финала и отбора на Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София, с 3:2, спечелиха златните медали и вдигнаха шампионската купа.

Крапец и Дуранкулак . Стартът бе в Румъния, а финалът в България.
Преподавателят от катедра „Информация и информационни технологии” в
Русенски университет Ивайло Каменаров е изявен русенски спортист, национален
състезател по спортно ориентиране, който се включва и в лекоатлетически
бягания. Той пробяга тежкия маратон с преминаване на трасето и по участъци
с пясък и с време 3:10:55 часа зае първото място. Втори и трети са румънците
Дачиан Гизила от Констанца и Щефан Саладжан от Бистрица, съответно с
3:16:55 и 3:22:04 часа.
Материалът е предоставен
от Валентин Каменаров и доц. Младен Петров.
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Конкурси и анонс към 60-ата годишнина на в. „Студентска искра”
Като използваме мъдро опита, който придобихме досега, осъзнаваме,
че не само многото натрупани години, прекарани в атмосферата на
академичен дух, ни правят ценени и полезни, но многото живот в това
академично време ни превръща в медия – огледало на всяка академична
проява на свободолюбиво и модерно мислене, на всяко по-различно и
идейно движение в университетския живот.
Ще се радваме да участвате в следващите анонсирани конкурсни
начинания, за да изглежда вестник „Студентска искра” по-интересен и
по-характерен в юбилейния брой на изданието, което предстои да излезе
през февруари 2018 г., когато навършваме 60 години.
Конкурс за празнична визия на вестника
Очакваме вашите предложения за празнична визия на университетската
„Искра” с анонс към нейните 60 години. Разчитаме на ведрите и жизнени
проекти – цялостни или частични: лого, заглавна страница, оформление на
колонцифрите и рубриките, стил на каретата, цветове, фон на текстовете,
уводни карета (уводен абзац в отделно каре със или без сянка), специфично
изписване на числото 60 в стила на главата на вестника и други, посветени
на годишнината.
Конкурс за литературна творба, тематично насочена към годишнината
на вестника.
Предизвикваме виталното ви мислене, което да подреди в красив
„порой” от думи разказ, есе или поезия на тема по избор:
. Искрата в моето студентско ежедневие
. Творящата мисъл като основа на живота
. Огънят и импулсът поддържат живота във всяко начинание
. Всяка творческа искра привежда в движение устрема на духа
. Знанието – огън, роден от искрата да искаме да растем
Конкурс за художествено-творческа творба
Ако имате талант да рисувате с четка, бои или молив, или чрез компютър,
то с нетърпение очакаме вашите цветни или черно-бели картини и образи,

Заедно за Табачка

Проектът „Заедно за Табачка” на СТПД
„Академик” е едно от 13-те одобрени измежду
представените 260 проектни предложения
по програма Vivacom Регионален грант
2017. Идеята на проекта е да се подпомогне
съживяването на с. Табачка с обединените
усилия на кметското наместничество и
общинската администрация в с. Иваново,
настоятелството на читалище „Просвета –
1927” и местните жители, от една страна, а
от друга – екипи от студенти, преподаватели,

претворяващи пъстрото ви и обагрено с енергията на младостта битие на
академична общност на Русенския университет.

Участници в конкурсите сте всички вие, студенти –
настоящи, бивши и бъдещи, служители и преподаватели,
както и представители на русенската общественост.
Очакваме с вълнение да подавате своите „искрящи” идеи,
проекти и мнения до 30 ноември 2017 г. на електронен
адрес vestiskra@uni-ruse.bg или на пощенски адрес 7017
Русе, ул. „Студентска” № 8, за в. „Студентска искра”.
Изпращайте материалите си в PDF формат за художествено-творческите
материали и в MS Word за литературните творби.
Осланяме се на вашата фантазия и жива мисъл да бъдем изненадани
с неочаквано бодри предложения за:
– оригинални и ярки теми и въпроси, които да заложим за обсъждане,
анализ и разгръщане на страниците на „Студентска искра”;
– вълнуващи сфери на познание, които да допринесат за обогатяване
и разширяване на кръга от интереси, които ви вълнуват и тревожат;
– проблеми и неизвестности, чието разнищване ще отвори нови
перспективи пред незаспиващите ви мечти;
– ваши лудешки спомени и „искрящи” преживявания като студенти,
чието споделяне ще замисли едни и ще развесели други;
– поетични откровения.
Искаме да отделим специално място и за вашето лично мнение по
актуални обществени въпроси.
Компетентни специалисти ще оценят конкурсните творби и резултатите
ще бъдат публикувани в брой 397 през месец декември 2017 г., а победителите
в отделните категории ще намерят място в празничния брой през месец
февруари 2018 г. Очакват Ви и специални награди.

научни работници и служители на Русенския
университет и клубовете на СТПД „Академик”.
Една от целите на проекта е да се повиши
заинтересоваността на местните жители за
решаване на проблемите на селото чрез създаване
и развитие на малък бизнес, включително чрез
създаване на допълнителна трудова заетост
в сферата на туристическото обслужване
(обучение на екскурзоводи).
Друга основна цел на проекта е създаване на
инфраструктура за обособяване на атрактивна
и привлекателна Зона за туризъм, скално
катерене и планинско колоездене.

През летния период са проучени, трасирани
и маркирани три основни туристически
пешеходни маршрута, поставени са 25 указателни
табелки, 16 маркировъчни стълба, над 350
маркировъчни знаци. Трасирани са и два
велосипедни маршрута, обозначени са подходите
към 4 основни сектора за скално катерене с
общо 80 екипирани маршрута, поставени са
4 стандартни пътни информационни табели,
завършена е основната работа по изграждането
на 3 къта за отдих.
Материалът е предоставен
от Стефан Георгиев.

Книжарница „Академи Книга”
Вестник „Студентска искра” продължава рубриката, свързана с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в
книжарницата на Русенския университет.
Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел
на студентите и преподавателите през годините,
като докосва търсещите със
събраните знания.
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
пособия за писане, чертане,
съхранение, класификация.
Вашите нови книги...

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.
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