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Най-доброто и бързо развиващо се висше
училище в Северна България
Министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев оцени високо Русенския
университет като „най-доброто и бързо развиващо
се висше училище в Северна България“, което „...
щеше да е на първо място, ако се правеше оценка
за добро управление“, защото прилага „всички
възможни стратегии за развитие“
и е „пример в това отношение за
всички останали университети“.
На 15 април 2019 г. министърът на
образованието и науката Красимир
Вълчев се срещна с академичното
ръководс тво на Русенския
университет. На срещата в Канев
център присъстваха и д-р Росица
Георгиева, началник на Регионално
управление на образованието –
Русе, и народните представители
Пламен Нунев и Андриан Райков.
Министър Красимир Вълчев
беше удостоен с почетен плакет на
Русенския университет от ректора
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.
Студентите от Студентския
съвет при Русенския университет
получиха грамоти за своята доброволческа работа
по време на българското председателство на
Съвета на Европейския съюз и организацията
на международната конференция HEInnovate,
посветена на иновациите във висшето образование.
Ректорът на университета проф. дтн Христо
Белоев представи висшето училище и неговата
регионална значимост в областта на образованието
и перспективите му за развитие чрез иновации и
дигитално образование. Русенският университет е
най-големият български многопрофилен университет
по поречието на река Дунав със своите филиали
във Видин, Силистра и Разград. Той е изцяло
ориентиран към потребностите на регионите,
които обслужва. Неговата многопрофилност

определя и изключителното му предимство
в международните контакти и в избора му за
партньор, а това от своя страна носи добавена
стойност за България и българската система на
висше образование.

Ректорът представи насоките за развитие на
изследователската и приложна научна дейност
и последните разработки в новоизградените
лаборатории: „Многомодални човеко-машинни
интерфейси, системи за 3D кинематика и
пространствена визуализация“, „Нисковъглеродна
мобилност и интелигентни транспортни системи“,

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Знанието дава на младите хора криле да
полетят и открият себе си, да намерят посоката на своята реализация, да повярват
във възможностите си и да направят света
по-добър и красив!
Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть...
„Аз творя чрез буквите доброто на хората“ – така може да се интерпретират началните букви на глаголицата днес. Така е възможно всеки от нас да допусне до себе си
и почувства посланието на братята Кирил
и Методий. Да види своето място и роля в
обществото, да открие призванието си и
да остави послание чрез буквите и думите.
Изпращайте материалите си на електронния
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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XXI Майски празници на науката
и IV Иновативно младежко експо 2, 3

както и Центъра за иновационни образователни
технологии, като част от университетския научноизследователски комплекс. Предстои изграждане
на „Университетски изследователски парк“, който
ще включва всички изследователски лаборатории
и центрове. В структурата му ще бъдат включени
и Центърът за върхови постижения и Центърът
за компетентност, финансирани по националните
оперативни програми. Предвидено е и целево
финансиране от държавата в размер на 3 млн. лева.
Министър Вълчев поздрави университета за
неговия иновативен и предприемачески профил.
Адмирира и инициативата за подаване на проектно
предложение „Лига на европейски университети за
креативно образование, иновативни изследвания
и регионално
развитие
(EULeaD)“, на
което висшето
училище е
координатор.
Препоръките,
които той даде,
са за инвестиране
в младите
изследователи
и препоръча да
се работи повече
за изграждане
на преносими умения, които съчетават знания
и нагласи и определят пригодността за трудова
заетост през 21. век.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Честит
24 май!

Днес с почит
си припомняме
святото дело на
първоучителите
Kирил и Mетодий.
Дело, представляващо уникален културен
феномен, носещ
неугасима от времето духовна светлина и сила!
Нека бдим никога да не помръква пренесената през вековете красота на българското слово и
уникалната българска култура!
Чл.-кор. проф. Христо Белоев, DHC, Mult.,
Ректор на Русенския университет

2

МАЙ 2019

XXI Празници на науката и IV Иновативно младежко експо

От 13 до 15 май 2019 г. в Русенския университет
се проведоха XXI Майски празници на науката
и IV Иновативно младежко експо. Събитието бе

на Община Русе Пламен Стоилов, заместник
областните управители на Област Русе Свилен
Иванов и Валентин Колев, отец Марин от

Русенската Митрополия, народните представители
Андриан Райков и Светлана Ангелова. Кметът
Пламен Стоилов отбеляза високата оценка на
обществеността в Русе за Русенския университет
– мястото, където младите хора показват колко
големи са мечтите им. Зам.-областният управител
на Област Русе Свилен Иванов изрази увереността
си, че събития като това помагат за успешното
развитие на града.
През 2019 г. в Иновативното младежко експо
участват ученици от 8 средни училища от град
Русе, 22 лаборатории и клубове на Русенския
университет, Институт по механика при БАН –
София, Центърът за върхови постижения
„Университети за наука, информатика и технологии в
е-обществото“ (УНИТе) и Център за компетентност
„Дигитализация на икономиката в среда на Големи
данни“ (ДИГД). Много земеделски и транспортни
фирми показаха своите технологии, оборудване

организирано от Академичното ръководство и
Студентския съвет на Русенския университет,
под егидата на Министъра на образованието и
науката на България.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
официално откри събитието. Той приветства
гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че събитието
е уникално за Централен северен район, защото
дава възможност на учени от различни поколения
и професии да се събират, за да обменят опит.
Мястото на тази среща съвсем естествено и
логично е Русенският университет, в който науката
се ражда, развива и разпространява, добави той.
Официални гости на откриването бяха кметът
и автомобили пред Канев център.
Участие в дискусионния форум „Диалози
за образованието“ взеха и гостите на шестата
Еразъм седмица, организирана от Русенския
университет, а именно – 26 представители на
партньорски университети от 10 страни: Армения,
Виетнам, Германия, Грузия, Испания, Китай,
Полша, Румъния, Турция и Франция.
В рамките на Празниците на науката се
проведе и Студентска научна сесия Best paper
Crystal Prize’19, на която бяха наградени найдобрите студентски научни доклади от различните
научни направления, класирани на Студентска
научна сесия 2019 г.
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Традиционно участниците в Младежкото
иновативно експо представят разработките си пред
публиката в залата. През 2019 г. организаторите
стартираха нова инициатива, като всеки екип

Празниците на науката съвпаднаха и с
Европейската седмица на общественото здраве.
За Русенския университет тя се
организира от професионален

история“, Студентски съвет, Мажоретен състав,
СПТД „Академик“, под егидата нa Европейската

участва в томбола с награден фонд лаптоп. Първият
екип, спечелил наградата, е от катедра МТМ.

клуб „Фитнес.
Здраве. Тонус“, УСК
„Академик“, катедра „Физическо възпитание
и спорт“, катедра „Педагогика, психология и

асоциация по обществено здраве (EUPHA) и по
инициатива на BPHA.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Награди Русе 2019
В навечерието на 24 май по време на празничен концерт-спектакъл в Доходното здание се
връчиха отличията: Награда „Русе“, „Студент
на годината“ и „Млад творец“ за 2019 г. В отделните категории на двата основни раздела –
„Образование и наука“ и „Изкуство и култура“,
бяха раздадени 12 награди „Русе“. Наградата –
статуетка, изработена от скулптура Георги Радулов, бе връчена на отличените от кмета на Русе Пламен Стоилов.
И през 2019 г. Русенският университет номинира свои учени и студенти и завоюва следните места.
В раздела “Образование и наука“ статуетки получиха:
Проф. д-р инж. Красимир Мартев в категория: Висше образование и наука;
Проф. д-р инж. Генчо Попов – за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука;
Факултет „Природни науки и образование“ към Русенския университет – в категория: Образователна институция, преподавателски или научен екип. Факултет „Природни науки и образование“ през настоящата година навършва четвърт век от основаването си.
За „Студент на годината“ бяха отличени:
Борислав Чакъров, специалност „Финансова математика“;
Николай Маринов, специалност „Компютърни системи и технологии“.
Кметът Пламен Стоилов в приветствието си към отличените сподели:

„Тази церемония се превръща в истински празник за нашия град. Вашите
постижения са резултат от много часове, прекарани в подготовка и усъвършенстване, а резултатите, които показвате, са достойни за възхищение.
Изявявайки своите дарби, таланти и умения в различни сфери, успявате
да формирате изключителни качества – те ще ви учат да отстоявате себе
си, да имате самочувствие и мнението ви да се цени“.
В празничната програма се включиха Русенска филхармония, с диригент
Михаил Кътев, и Детски хор “ Дунавски вълни“, с диригент Весела Тодорова.
Интернет източник: https://tvn.bg, https://dariknews.bg
и https://www.dunavmost.com.
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Шеста ЕРАЗЪМ седмица в Русенския университет

Добавената стойност на програма
„Еразъм+“ за обмена на иновативни
практики за обучение и изследвания
В периода 13–17 май 2019 г. в Русенския университет се проведе шестата поред Еразъм седмица. Официалният старт на събитието бе даден
на 13 май с началото на XXI-те Празници на науката и IV-то Иновативно младежко експо.
Един от безспорните приноси на програма „Еразъм+“ е, че тя функционира като огромна интеруниверситетска лаборатория за обмен на добри практики, иновативни методи за обучение и оценка и съвместни интердисциплинарни научни изяви. Чрез тази програма европейското висше
образование се популяризира в целия свят, става по-конкурентоспособно и допринася за преодоляването на езикови и културни граници и географски разстояния. Еразъм студентите и преподавателите стават все помногобройни, контактите – по-близки, а резултатите от програмата далеч
надминават всички очаквания.
Тази оптимистична равносметка е резултат от всеотдайния труд на
университетите партньори, които чрез програма „Еразъм“ превръщат
партньорския диалог в основен приоритет на своите стратегии за интернационализация.
За шеста година Русенският университет събра под своя гостоприемен
покрив Еразъм партньори от близо и далеч с единствената цел да продължи развитието и утвърждаването на партньорския диалог чрез дискусия
в следните направления:
• Иновативни методи за обучение и изследвания в партньорските институции и възможностите за техния взаимен трансфер;
• Провеждане на съвместни обучения по специалности с присъждане на двойна диплома;
• Организация на съвместни летни училища за практическо обучение
или съвместни докторантски училища с продължителност 2 месеца и финансиране на участниците от програма „Еразъм“;
• Ангажиране на партньорите на университетите от бизнеса и други
сектори в обучението и изследванията и др.
При откриването на Еразъм седмицата ректорът чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев приветства гостите с „Добре дошли в Русенския университет, град Русе и България“. Той изрази своето удовлетворение от факта, че
с всяка изминала година интересът към международната седмица, организирана от русенската Алма матер, расте. На нейното шесто издание гости-

те бяха 26 от партньорски университети от 10 страни: Армения, Виетнам,
Германия, Грузия, Испания, Китай, Полша, Румъния, Турция и Франция.
Първият ден от програмата включи участие в дискусионния форум
„Диалози за образованието“. Целта на събитието бе, след провеждане на
дискусии по групи в
няколко рунда, да се
очертае основната посока за промяна в образованието в близко
бъдеще в четири основни области – развитие
на иновативно образование; хармонизиране
на политики за образование на национално и европейско ниво;
изграждане на знания, умения и нагласи у обучаваните, съотносими с пазара на труда; университетски мрежи.
Шестата Еразъм седмица премина под надслова „Добавената стойност
на програма „Еразъм+“ за обмена на иновативни практики за обучение и
изследвания“. В два от дните гостите, заедно с Еразъм координаторите от
Русенския университет, обсъждаха иновативни методи и практики в уъркшоп „Иновативни практики за обучение и изследвания“. В програмата беше включено и представяне на партньорските университети, както и споделяне на мнения и опит по въпроси на образованието от взаимен интерес.
Културната програма, подготвена за гостите на Еразъм седмицата, също беше богата. Тя включваше разходка до забележителностите на град
Русе и екскурзия до старата столица на България – Велико Търново. Сертификатите за участие бяха връчени по време на интеркултурен обяд с
традиционна българска кухня, подготвена от домакините, и традиционни специалитети за държавите на гостите участници. Културните клубове на Русенския университет участваха с музикални и танцови поздрави.
По повод на Еразъм седмицата бе отпечатано специално издание на
вестник „Студентска искра“ на английски език (първо по рода си за 60годишната история на изданието), в което е представена ретроспекция на
проведените досега в Русенския университет пет Еразъм седмици, както и
на предишните три издания на Иновативното младежко експо.
Материалът е предоставен от проф. д-р Юлиана Попова.

Форум „Национални дни на кариерата“
На 25 март 2019 г. форумът „Национални дни на кариерата“ бе открит
от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
директора на дирекция „Култура и образование“ към Община Русе Ирена
Петрова, която връчи поздравителен адрес от името на кмета на Община Русе
Пламен Стоилов, Светлозар Петров – управител на JobTiger, и изпълнителния
директор на Русенска търговско-индустриална камара Милен Добрев.
Ректорът на университета приветства гостите на форума „Национални дни
на кариерата“ и изрази своето удовлетворение от постоянно развиващото
се сътрудничество през годините. Свидетелство за това са реализацията на
студентите, както и увеличаващият се брой на фирмите участници, подчерта
той. Светлозар Петров обобщи, че събитието има две основни ползи за
студентите – първата е, че те могат да осъществят контакт с бизнеса и да
видят какво той може да им предложи, а втората е, че студентите могат да
разберат какви са очакванията на работодателите към младите специалисти.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Ден на отворените врати
На 26 март 2019 г. в Канев център на Русенския университет се проведе традиционният Ден на отворените врати. По време на събитието, което е вече традиция за Русенския университет, факултетите и филиалите
подредиха свои представителни щандове, а лабораториите отвориха врати за ученици и граждани.

Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства студентите с добре дошли в една много динамична и постоянно развиваща се институция,
с утвърдени позиции не само в България, но и в целия свят. Множеството
проекти, по които работят научните колективи, както и подписаните над
500 договора по програми за студентска мобилност са примери за това, отбеляза той. Проф. Белоев насърчи учениците да се запознаят внимателно
с Русенския университет и сами да се убедят, че това е правилният избор
за тях. Пожела им успешно дипломиране и им обеща, че ще ги очакваме.
По време на събитието бяха откроени нови моменти в учебния процес.
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ представи възможността за получаване на двойна диплома по специалност „Компютърни системи и технологии“ съвместно с Шанхайския политехнически университет.
Специалност „Електроника и автоматика“ се очаква да започне обучение
за получаване на двойна диплома през месец септември със същия университет. Факултет „Природни науки и образование“ възобновява приема
в специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“
след 3-годишно прекъсване. Машинно-технологичният факултет въвежда за работещите студенти модулно обучение по специалностите „Индустриално инженерство“ и „Мениджмънт на качеството и метрология“. В

Аграрно-индустриалния факултет са сключени договори с фирми
дистрибутори, които предоставят
апаратура за обучение и практика.
Щандовете на факултетите и
филиалите бяха отрупани и с много
иновации и студентски разработки. През месец юни Транспортният
факултет ще представи нов автомобил за състезанието „Шел екомаратон“. Автомобилът ще бъде с
нов контролер и ще тежи едва 30
кг. Факултет „Обществено здраве
и здравни грижи“ от тази година
разполага с нови мулажи, които
съществено подобряват учебния
процес. Катедра „Телекомуникации“ представи платформа за обучение в
областта на аналогови и цифрови радиокомуникации, приложение за виртуална добавена реалност, безпилотна летателна платформа с интегрирана RTK позиция, която гарантира прецизен полет. Студентите от катедра
„Автоматика и мехатроника“ представиха разработена от тях транспортна лента с управление и интерфейс. Катедра „Електроника“ представи симулатор на електродвигател и медицинска техника.
Програмата включваше провеждането на викторина на тема „Какво
знам за Русенския университет“ и томбола за регистрираните посетители, на които бяха раздадени много награди.
За контакти и информация за кандидат-студенти: Тел. 082/ 841 624,
082/ 888 247, e-mail: admission@uni-ruse.bg. Прием 2019: http://www.uniruse.bg/admission
Материалите от страница 5. са подготвени от ДВОР.

Ден на кариерното ориентиране

На 25 март 2019 г. в Русенския университет се проведе Ден на кариерното ориентиране на първокурсника и форум „Национални дни на кариерата“. Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри Деня на кариерното ориентиране с благодарност към студентите, че са избрали Русенския университет.
Основна задача на висшето училище е всички студенти да се реализират на
пазара на труда в професионалното направление, което завършват. Затова

академичната общност във висшето училище се стреми непрекъснато да се усъвършенства и да завоюва нови научни успехи,
както в България, така и в целия свят, заяви проф. Белоев.
Зам.-ректорът проф. Юлиана Попова
представи програмата за международен
студентски обмен „Еразъм+“.
По време на събитието председателят на
Студентския съвет на университета Станимир Бояджиев представи професионалните клубове, в които могат да членуват всички студенти. Те са общо 15 на брой и са във
всички професионални направления, в които висшето училище обучава.
Директорът на Центъра за кариерно
развитие проф. Иван Евстатиев информира студентите как още по време на следването могат да си намерят работа в
подходящо предприятие.
Програмата завърши с награждаване на първенците първокурсници за
всяка специалност. Тази година техният брой е 67. Те получиха сертификати
и подаръци, осигурени от фирмите партньори на университета.
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В Русенския университет се срещат
Западът и Изтокът
На 12 март 2019 г. ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев официално откри първата среща на партньорите по проекта
„Модернизиране на системата на висшето образование в страните от Централна
Азия чрез новите технологии“ с думите: „Ние сме горди, че Европейската комисия
класира на достойното
второ място проекта на
този голям евроазийски
консорциум. Русенският
университет целенасочено
работи в областта на
дигитализацията на
висшето образование от
началото на века. Досега
нашата Алма матер е
инициатор и координатор
на 5 мащабни европейски
проекта с участието на
десетки университети от почти всички европейски страни. Благодарим на
нашите дългогодишни партньори от Италия (28-годишно сътрудничество
и 3 съвместни тематични мрежи в сферата на образованието), Люксембург
(10-годишна съвместна работа) и Португалия (12-годишно сътрудничество и
общ проект за дистанционно обучение). Надяваме се да изпълним функцията
на координатор на този проект, използвайки оптимално целия си натрупан
досега опит. Приветствам с добре дошли новите ни колеги и приятели от
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан“.

Поздравление от името на кмета на Община Русе Пламен Стоилов направи
и зам.-кметът д-р Страхил Карапчански – „Русе е известен с две неща: първо, че
го наричат малката Виена, и второ, че е град на свободния дух“. Той напомни,
че при гостуването си в Русенския университет еврокомисар Мария Габриел
е била запозната с концепцията на висшето училище за дигитализацията на
образованието и сега заслужено на експертите от университета е възложена
задачата да подготвят програмата на национално ниво.

Господин Давлатзода Сайфиддин, зам.-министър на образованието и
науката на Таджикистан, сподели, че няма впечатления за ситуацията в
България, но в Централна Азия младежите предпочитат да придобият висше
образование в специалности като право, икономика и инженерни науки. В
сферата на културата и педагогическите науки има празнота, която с този
проект се надява да започне да се запълва.

Гости на откриването на срещата бяха и Н. Пр. Темиртай Избастин,
Посланик на Казахстан в България, проф. Курманбек Абдилдаев – ректор
на Иссик-Кулския държавен университет, 9 заместник-ректори, а също и
декани и ръководители на катедри.

Приложение на цифрови
обучителни материали в
инженерното образование

На 13 март 2019 г. в Русенския университет се проведе обучителен семинар
„Приложение на цифрови обучителни материали в инженерното образование“.
Събитието се организира в рамките на проект „Engineering Student Centered
Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран по програмата „Еразъм+“, КА203.
Основната цел на проекта е разработване на обучителна електронна платформа
за подпомагане на обучението на студенти от инженерните специалности.

Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави
гостите и им пожела ползотворна работа, надявайки се да бъдат обменени
идеи, които да спомогнат за изпълнението на формулираната цел. Той
припомни, че висшето училище има дългогодишен опит в проектите за
дигитализацията на образованието в България и сподели удовлетвореността
си, че все повече екипи работят по тази важна задача – цифровизацията на
съвременното общество.
В обучителния семинар участваха учители от училища в Русе: СУ„В.
Левски“, ПГЕ „Михаил Арнаудов“, ПГГАС „Пеньо Пенев“, ПГПТ „Атанас Ц.
Буров“, преподаватели от университетите в Габрово и Шумен, служители на
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ и НТС – Русе. Гости на събитието
бяха и експерти от АЕЦ „Козлодуй“, РУО – Русе, както и представители на
бизнеса – Фотолитикс ООД, Дианел ЕООД, „Домашни компютри“ ЕООД,
ЕЛСИ ООД и „Актив ел инженеринг“ ООД.
Водеща организация на проекта е Егейският университет (EGE), Турция, а
партньори са организации от Дания, Полша, Холандия, Ирландия, Испания и
екип от Русенски университет, с ръководител проф. Николай Михайлов, DHC.

Иновативни професионални
обучения по предприемачество
На 14 март 2019 г. се проведе работна среща по проект „INNOVENTER –
Иновативни професионални обучения по предприемачество“, финансиран по
транснационалната програма Интеррег „Балкан-Средиземноморие 2014–2020“.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев припомни,
че висшето училище винаги е създавало благоприятна среда за срещането
на различни институции, които да дискутират идеи, добри практики и
предизвикателства пред обществото. Пожела на участниците в семинара
ползотворна работа и успешно реализиране на проекта, защото социалното
предприемачество е актуална тема и се усеща необходимост от целенасочени
дейности в тази посока.
Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано
обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия,
така че те да могат да прилагат иновации, като същевременно ангажират за
служители хора в неравностойно положение. Участници в семинара бяха
представители на училища и други образователни институции от София,
Пловдив, Разград и Силистра.
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Водещ партньор по проекта е Националната федерация на работодателите на
хора с увреждания (България), а партньори са Русенският университет „Ангел
Кънчев“ (България), Асоциация „Мария Кюри – МСА“ (България), Помощ за
общността в Албания (Албания), Кипърска търговско-промишлена палата
(Кипър), DYEKO – Мрежа за подкрепа на предприемачеството и социалната
икономика (Гърция), Асоциация за консултиране в управлението (БЮРМ).

Образователна и социална
платформа за знание, творчество,
растеж и развитие

На 18 и 19 април 2019 година в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се
проведе обучителен модул „Да общуваме без бариери (усвояване на основите на
жестомимичния език)“, реализиран от Районна организация на слепите – Русе.
В него се включиха студенти от специалност „Социални дейности“, социални
работници, извършващи социални услуги, експерти от Дирекция „Социално
подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в Община Русе.
В рамките на два дни участниците имаха възможност да се запознаят
с дейността, структурата и управлението на националната организация
„Съюз на глухите в България“, теорията и практиката на жестомимичния
език, професията на преводача на жестомимичен език и етичните принципи
на дейността му, както и с речника на жестомимичния език в България. На
уебсайта на специалност „Социални дейности“, раздел „Да усвоим основите на
жестомимичния език“ са интегрирани връзки към три безплатни платформи
с помагала и видеоматериали за изучаване английски жестомимичен език.

Проведеното обучение даде старт на проекта „Образователна и социална
платформа за знание, творчество, растеж и развитие“, който се реализира
от Клуба на социалния работник към Русенския университет с подкрепата
на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и в партньорство с Регионална
дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Община Русе чрез Дирекция
„Здравни и социални дейности“, и неправителствени организации: СНЦ
„Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“,
Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст“, Сдружение
РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе (Съюз на слепите в
България), Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на
социалните работници.
В рамките на проекта се предвиждат пет обучителни модула в условията
на „Университетски работилници за знание“ и три творчески работилници
„Русе – град с богато историческо минало, динамично съвремие и бъдещо
развитие“. Планирано е и издаване на сборник.

Конкурс за разработване
на бизнес план

На 17 май 2019 г. се проведе 19-ото издание на Конкурса за разработване на
бизнес план към Русенския университет. На събитието присъстваха студенти
от три факултета. Официални гости на събитието, които връчиха и грамотите
на студентите предприемачи, бяха бизнесмени, участвали в поредицата „Из
опита на един предприемач“ през учебната 2018–2019 г., и директори и учители
от ПГИУ „Елиас Канети“, ПГО „Недка Иван Лазарова“ и СУ „Възраждане“.
По време на церемонията бяха наградени общо 37 бизнес плана,
разработени от 50 студенти, съответно 35 бакалаври и 15 магистри,
разпределени в следните специалности: „Бизнес мениджмънт“ – 17 студенти;
„Публична администрация“ – 7; „Технология и управление на транспорта“
– 11; „Ерготерапия в общността“ – 6; „Предприемачество и иновации“ – 4;
„Бизнес администрация“ – 4; и „Мениджмънт на европейски проекти“ – 1.
Особен интерес предизвикаха и студентите, които активно се включиха в
първите международни проучвания по мрежа INTERGEN за насърчаване на
междупоколенческите бизнеси (повече информация на www.intergen-theory.eu).
Ръководителят на „Предприемаческия център“ към Русенския университет
доц. д-р Даниел Павлов заяви, че през учебната 2019–2020 г. предстоят
още събития: провеждане на обучения със средношколци по „Социално
предприемачество“ по проект INNOVENTER; покана на 20 предприемачи като
гост-лектори в поредицата „Из опита на един предприемач“; продължаване
на обучителната дейност в междупоколенчески бизнеси в рамките на първата
по рода си международна академична мрежа „INTERGEN“ и други.

Уеб базирани модули за
професионално обучение по
лазерна безопасност

На 28 и 29 май 2019 г. в Русенския университет се проведе втора среща на
участниците по международния научно-образователен проект „Уеб базирани
модули за професионално обучение по лазерна безопасност“. Финансиращата
програма е „Еразъм+“, а продължителността на проекта е от 01.09.2018 г. до
31.08.2020 г.
Официалната среща с ректорското ръководство се състоя на 28 май 2019 г. в
Канев център. Координатор на проекта е Академията на технологиите, Резекне,
Латвия. Партньорите в проектния консорциум са: Русенският университет
„Ангел Кънчев“ – Русе, България; Веда Консулт, Габрово, България; SWA
Академията по образование, Кемниц, Германия; ЕЦОНИ, Габрово, България;
УИЦКНО, Gödöllő, Унгария; Университетът в Питещи, Румъния.
Срещата на партньорите бе открита от ректора чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев. Той запозна гостите с материалната база, структурата и придобития
опит по проекти на русенското висше училище. Инженерният факултет към
Академията на технологиите, гр. Резекне, връчи на проф. Белоев сувенир,
изработен с помощта на цветни лазерни технологии.
Ръководителят на проекта проф. Любомир Лазов от Академията на
технологиите, Резекне, даде началото на работните срещи. Той припомни,
че развитието на лазерните технологии е приоритет на Европейски съюз.
Целта на проекта е създаване на уеб-базиран курс по лазерна безопасност
за продължаващо и дистанционно обучение за професионално обучение в
държави от ЕС на английски език. Основните задачи са: реализиране на пилотно
обучение по дисциплината във всяка от страните партньори с използване на
разработените материали, преведени на съответните езици; подготвяне на
специалисти и обучение на 25 оператори на лазерно оборудване.
Материалите са подготвени от ДВОР.
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Международен ден
на франкофонията

На 20 март 2019 г. за трети път в Русенския университет беше отбелязан
Международният ден на франкофонията. Инициативата се реализира в
рамките на активното членство на висшето училище в Университетската
агенция на франкофонията.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри
събитието и припомни, че университетът ежегодно организира различни
прояви с участието на студентите от специалностите „Български език и
френски език“ и „Европеистика и глобалистика“, които изучават френски
език. Той изрази готовността на русенската Алма матер да подкрепя и
съдейства за всички прояви, които са вплетени в целите на Университетската
агенция на франкофонията. Гост на инициативата беше и директорът на
СУЕЕ за европейски езици „Св. св. Константин-Кирил Философ“ Добромира
Николова.
Отбелязването на Деня на франкофонията представи интересни събития
с участието на ученици, студенти и преподаватели. Програмата включи
награждаване на призьорите в обявените конкурси за есе и проекти на

френски език, изпълнение на музикалното произведение за флейта „Имаж“
на Йожен Боца от д-р Петя Стефанова и поетичен рецитал в изпълнение
на студенти от специалност Европеистика и глобалистика, изучаващи
френски език.
Специален акцент в програмата бе участието на групата от 15 френски
студенти от „ЕСЕ“ – Париж (Френско висше училище по електроника),
които се обучават в Русенския университет по програма „Еразъм+“ през
летния семестър на учебната 2018–2019 г. Те изпълниха „Vois sur chemin“
на Les Choristes и известната „Les Champs-Elysees“ на Joe Dassin.
През юли 2018 г. Русенският университет пое организацията и домакинството на Национален семинар на франкофонските университети на
тема „Усъвършенстване на университетските системи за осигуряване на
качество чрез добри практики на интернационализация на образованието“, а през декември ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев се ангажира пред директора на Френския институт в България г-н
Фабиен Флори на територията на русенското висше училище да бъде възроден Алианс Франсез в Русе.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова.

Разширено
сътрудничество с Китай
На 26 май 2019 г. делегация от Пекинския
университет по езици и култури, Китай, и Институт
„Конфуций“, Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“, бе на посещение в
Русенския университет.
Представители от Пекинския университет
по езици и култури бяха зам.-ректорът проф.
Джан Уанси, Тиен Син – зам.-директор на отдела
за развитие на Институт „Конфуций“, и проф.
Фан Мин. Гостите от Институт „Конфуций“,
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“, бяха проф. Дун Юенсин – директор,
проф. дпн Пламен Легкоступ – почетен председател
и член на управителния съвет, и доц. д-р Искра
Мандова – член на управителния съвет.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев приветства гостите и ги запозна със

структурата, материалната база и постиженията на
русенската Алма матер. По време на посещението
бяха обсъдени три нови направления за развитие
на сътрудничеството. Първото е програмата
„Млади лидери“ и възможностите, които тя
предлага за обмен на студенти за период от една

седмица до един месец.
Второто направление
е възможността за
съвместно обучение
и издаване на двойни
дипломи в бакалавърски и
магистърски програми, а
третото – обмен на млади
учени и докторанти, с
цел научни изследвания
и продължителност на
престоя до шест месеца.
Делегацията посети и
Учебна зала „Конфуций“
при Русенския университет. Там проф. Джан
Уанси намери един от учебниците, които е
написал. Върху него той остави посвещение,
символизиращо приятелството между него и
Русенския университет.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Велизара Пенчева и декана на факултет „Природни
науки и образование“ доц. д-р Десислава Атанасова.

Заедно обсъдиха възможностите за надграждане
на сътрудничеството между двата университета
чрез разработването на съвместни научни проекти,
семинари и други.
През месец февруари за обучение през летния
семестър в русенската Алма матер пристигнаха
трима студенти от Хо Ши Мин. Двама от тях са в
специалност „Машинно инженерство“ и един – в
„Компютърни науки“. Студентите изучават CAD
системи, CAM системи, обработка на изображенията,
Интернет технологии и други, съобразно тяхната
учебна програма.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Посещение от Виетнам
по програмата Еразъм+
На 7 май 2019 г. за първи път Русенският
университет посреща студенти и преподаватели по
програма „Еразъм+“ от Виетнам. Университетът,
с който е подписано двустранното споразумение,
е Нонг Лам в град Хо Ши Мин.
Днес на посещение в Русенския университет
пристигна д-р Нгуъен Тран Фу (Nguyen Tran Phu) –
преподавател в област „Машинно инженерство“.
Той се срещна с ректора чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев, председателя на Общото събрание проф. д-р
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Пазарът на труда и дигитализацията
MASTЕRCLASS WORK 4.0
На 12 април 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе поредното събитие от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0, организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България и русенското висше училище.
„Русенският университет е прекрасен университет с много добра материална база. Изграждането на технологичен център ще запази позициите му на активен, модерен и адаптиращ се към новите условия университет“, каза министър Петков при откриването на форума.
Участници в дискусията бяха Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Петър Николов – зам.-министър на образованието
и науката, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на Русенския университет, Пламен Димитров – президент на КНСБ, Светлана Ангелова –
народен представител, доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. Гости на
събитието бяха Галин Григоров – областен управител на Област Русе, д-р
Росица Георгиева – началник на „Регионално управление на образованието“ – Русе, кметове на общини, директори на училища, студенти, преподаватели, представители на синдикални и работодателски организации,
неправителствени организации и граждани.
Пламен Димитров започна поредицата от презентации, като отбеляза основните предизвикателства пред пазара на труда в света на дигитализацията – изчезването на някои професии и появяването на нови. Към
настоящия момент България се намира на последно място по дигитални
умения. Това поражда необходимостта от анализиране на ситуацията и
създаване на програма, която да позиционира страната правилно в Индустрия 4.0, отбеляза Пл. Димитров.
Бисер Петков подчерта, че е важно да се намери балансът между търсенето и предлагането на работна сила. В момента нараства търсенето на
професии, свързани с мисълта, а тези, които са свързани с рутинни дейности, са заместени от роботи. За да се отговори на тези предизвикателства, е необходимо да има квалификация и преквалификация на работната сила, учене и усъвършенстване през целия живот. Образователните
институции трябва да планират и прогнозират подходящо учебната си ра-

бота, защото те са основен двигател на промяната. Европейският социален фонд „Плюс“ е предвидил 101 милиарда и 200 милиона евро за увеличаване на заетостта, повишаване на квалификацията, за образование
и социална закрила през новия програмен период, завърши Б. Петков.
Петър Николов припомни, че всяка революция в света е носила много промени след себе си. Такъв е случаят и с дигиталната революция. Работата и усилията на Министерството на образованието са насочени към
подобряване на материалните бази в училищата, така че всички да имат
достъп до нови технологии в процеса на обучение. В същото време, цел
на министерството е с национални и европейски средства да финансира
работата на учените, които да издигнат България от неблагоприятната й
позиция към водещо място в света. Русенският университет е авангарден
в това отношение, добави П. Николов.
Проф. дтн Христо Белоев представи две от иновациите на Русенския
университет в областта на дигитализацията и пазара на труда. Първата е
„Центърът за иновационни образователни технологии“, с вече 15-годишна история и много успехи на местно, регионално, европейско и световно ниво. Презентирана беше визията за „Учебна зала от бъдещето“, която
ще заработи в университета до края на учебната година. Другата новост
е първата в България бакалавърска степен по „Дигитален мениджмънт и
иновации“, която се очаква да стартира през следващата учебна година.
Материалите на страница 9. са подготвени от ДВОР.

Монголска
традиционна медицина

На пресконференция в Русенския университет
на 10 май 2019 г. за първи път в България беше
представена монголска традиционна медицина.
Лекари от Монголия са на двумесечно обучение
във факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“ и обмяна на опит със специалисти от
Лечебни заведения „Медика“. Посещението им
в България е част от сътрудничеството между
трите институции, целящо подобряване на
качеството на здравеопазването и образованието
в България и Монголия.

Тристранният договор, подписан между
Русенски университет „Ангел Кънчев“,

Лечебни заведения „Медика“ и Университета
по традиционна монголска медицина „Otoch
Manramba“, предвижда практики на медицинските
специалисти, по време на които те не
само ще учат, но и ще предават своя опит
и знания на чуждестранните си колеги.
Доц. д-р Сайнбуян Нацагдорж, д.м., и
д-р Енх-Амгалан Лхагвасурен са лекари в
Университета по традиционна монголска
медицина в Улан Батор. Медицинският
комплекс „Manba Datsan“, от който е част
и университетът, се състои от четири
звена – болница, манастир, фармацевтична
фабрика и университетски корпус.
Двете лекарки се срещнаха с ректора
на университета чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев, академичното ръководство,
ръководството на факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“ и научиха повече за
университета и възможностите, които той

предлага за обучение и практика на своите
възпитаници. На срещата присъстваха и д-р
Камен Милков – почетен консул на Монголия
в България, доц. д-р Кирил Панайотов –
управител на лечебни заведения „Медика“, и
Алис Муртезова – административен директор
на лечебни заведения „Медика“.
Традиционната монголска медицина
съществува повече от 3000 години и е акумулирала
знания, започващи от физиологията на тялото
и стигащи до дълбините на съзнанието. Както
във всяка източна медицина, и в монголската
се използват методи като лечение с билки,
масажи и акупунктура.
На пресконференцията бяха демонстирани
терапии против главоболие и стомашни болки.
По време на престоя си в България лекарите
по монголска традиционна медицина ще
извършват консултации съвместно с лекари
от „Медика“.
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Балканската университетска асоциация – среща 2019 г.

От 16 до 18 април 2019 г. се проведe
петата годишна среща на университетите
от Балканската асоциация на
университетите. Събитието се състоя
в град Солун, Гърция.
В срещата участваха над 250
представители на 48 висши учебни
заведения от 11 държави, като от
България това бяха: Русенският
университет „Ангел Кънчев“,
Софийският университет „Климент
Охридски“ и Аграрният университет –
Пловдив. За членове на асоциацията
бяха приети нови 12 висши училища
и бе подписан нейният устав.

Проведоха се много ползотворни
срещи между партньорските университети
и бяха договорени бъдещите параметри
на сътрудничеството.
В рамките на годишната среща се
проведе и конференцията „Целите на
ООН 2030 за устойчиво развитие на
университетите от Балканския регион“.
Русенското висше училище представи
доклад на тема „Русенският университет
като движеща сила на регионалното
развитие“.
Материалът е подготвен
от ДВОР.

Проект в областта на националната
сигурност
На 29 март 2019 г. на посещение в Русенския университет бяха Октавиан
Мелинтеску – зам.-директор на Главна дирекция „Антикорупция“,
Румъния, Брънза Генадие – зам.-началник на Аналитичната дирекция на
Националния център за борба с корупцията в Република Молдова, и старши
комисар Румен Ганев – директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ към
Министерството на външните работи, България.

Целта на посещението бе обсъждане на възможностите за съвместна
работа с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и инициирането на общ
проект в областта на националната сигурност между България, Румъния
и Молдова.
Конкурс „Ролята на християнските ценности
в битието на младия българин“
Валентин Попов, Специалната награда
Рядко се замисляме какъв дар е младостта!
Правим го обикновено когато тя безвъзвратно си
е заминала. А младостта е нещо изключително –
хем прекрасно по своята същност, хем нещо,
по което зрелите хора тайно или съзнателно
тъгуват. Това е периодът, през който поемаш
първата си глътка въздух на този свят. Това
е времето, през което получаваш първата

Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев увери
гостите, че Русенският университет е подходящият избор за партньор.
Доказателство за това са успешните проекти в областта на националната
сигурност, които университетът е изпълнил по рамковата програма
на Европейската комисия, както и общо 18-те проекта по програмата
„Трансгранично сътрудничество Румъния – България“ по време на двата
програмни периода. В края на посещението гостите се запознаха и с
материалната база на университета.
Материалът е подготвен от ДВОР.

майчина милувка. Това са моментите, когато
опознаваш сложната реалност, в която живеем
и която наричаме „ежедневие“. Това са годините,
когато си свободен и животът не те е забъркал
в сложния си кръговрат. Това са летните дни,
които прекарваш навън с приятели, докато падне
мрак, и зимните вечери, прекарани в песни, игри
и забави. Младостта е като едно прекрасно цвете,
което, за съжаление, увяхва много бързо. Каква
обаче е духовната сила, която ни дава жизненост
по време на този прекрасен епизод от нашия

живот? А дали всъщност има такава сила? Или
животът на младите хора е заключен в тесните
стени между учене, купони, социални мрежи и
превърналия се в свещен предмет за много хора
смартфон? Или пък има една друга сила и едни
други ценности, наречени християнски, невидими,
чужди или неразпознаваеми за много млади
хора, но същевременно еманация на Смисъла
за други. Това е въпрос, който все по-често си
задаваме и ще си задаваме.
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Ролята на християнските ценности в битието на младия българин
На 20 март 2019 г. в
Русенската Св. Митрополия
бяха обявени победителите
в конкурса за есе на тема
„Ролята на християнските
ценности в битието на
младия българин“. Награди
получиха и двете проектни
предложения, осъществени
чрез неформално обучение
за разработване на проекти,
водено от Огнян Узунов.
Инициативите са в рамките
на сключеното споразумение за сътрудничество
между Русенския университет „Ангел Кънчев“
и Русенската Св. Митрополия.
Митрополит Наум благодари на академичното
ръководство на университета за успешната
съвместна работа, която датира от 2016 г. Той
със задоволство отбеляза, че постигнатото
досега доказва, че съвместният договор не е
само един документ, а допринася за натрупване
на духовните християнски ценности у младите
хора. Той изрази желанието си повече младежи
да прегърнат идеята да работят по проекти в
полза на обществото.
Ректорът на Русенския университет проф.
Христо Белоев изрази радостта си, че голям
брой студенти от различни професионални
направления са подали своите кандидатури за
участие в конкурса, като това прави възможно
професионалното и духовното усъвършенстване
да вървят ръка за ръка и да се допълват взаимно.

И така може да се твори един по-добър свят, а
България има нужда от това – от повече духовност
и духовни ценности, за да вървим напред.
Проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по
интернационализация и комуникационна политика
и част от журито, оценило кандидатурите, допълни,
че участието на студентите в тази инициатива ги
обогатява не толкова професионално, колкото
човешки, а това носи една добавена стойност към
всичко, което се случва в живота на университета.
Доц. д-р Мира Душкова от катедра „Български
език, литература и изкуство“, също част от журито,
обобщи ключовите ценности според студентите:
семейството, което е свързано с традицията, както
и любовта, молитвата, вярата, духовната чистота и
добротата, скромността, въображението, прошката,
възпитанието, младостта като дар, свободата.
Най-важното чувство за младите е любовта
към ближните, последвано от съчувствието,
емпатията и великодушието. Според студентите

ПНУП, 2. курс.
III награда – Емилия Тодорова, магистърска
програма „Ерготерапия в общността“, и Благовеста
Андреева, спец. „Право“, 5. курс.
Специалната награда на Русенската Св.
Митрополия – Валентин Попов, докторант в
катедра „Европеистика“.
Удостоверения получиха и двама студенти от
специалност „Ерготерапия“, които разработиха
проектни предложения, осъществени чрез
неформално обучение, водено от Огнян Узунов.
Първият проект е на тема „Пенсионери в помощ
на деца със специални потребности“. Вторият,
„Опознай, за да обикнеш“, е фокусиран върху
проблемите на аутизма и по него предстои да се
проведе обучение на обучители.
Част от есетата се публикуват в университетския
вестник „Студентска искра“ на страници 10. и 11.
Материалът е подготвен от доц. д-р Мира
Душкова и д-р Виктория Иванова.

Адриана Станчева, II награда
Най-важната християнска ценност е обичта
към ближния, която всъщност се претворява в
обич и към Бог, тъй като именно Той е създател
на всеки един човек на тази земя, и изпитвайки
силни и чисти чувства към околните, ние
всъщност даряваме с топлотата и любовта си
нашия създател. Какво всъщност означава да
обичаш някого? Нима има еднозначен отговор
на този въпрос? Любовта е толкова всеобхватно
понятие, че трудно би могло да се побере в
няколко реда. Да обичаш истински означава
да поставиш другия пред себе си и искрено
да се радваш на неговите успехи в личен и
професионален план; да го приемаш такъв,
какъвто е и да се интересуваш не от неговия
външен вид, дрехи или популярност, а от
онова, което се крие вътре в него; винаги да
се опитваш да му помагаш с каквото можеш и
да му подаваш своята ръка, когато има нужда
от твоята подкрепа и опора, без да очакваш
нещо в замяна и без да искаш услугата ти да
бъде заплатена или възнаградена. В световен
мащаб се говори за глобалното затопляне на
земята, но глобално затопляне в отношенията
на хората един към друг няма.

Памела Леонидова, II награда
Какво са ценностите за човека? Дали те
не определят всеки поотделно? Разбирайки
ценностите на един човек, разбираш и неговите
цели, виждания за живота. Целите биват
определяни от ценностите. Ценностите като
цяло влияят върху поведението и отношението
на човека и му помагат в различни ситуации
в живота. Ценностите също се променят през
годините. Сега например сме навлезли в една
нова ера на технологиите, но ако в момента
живеехме в миналото, например, когато е
била създадена първата кола, ценностите ни
нямаше да имат общо със сегашните от този
век. Обкръжението ни и начинът ни на живот
ни посочват ценностите, които са важни за
нас. Ние избираме дали да се водим по тях
или не. […]
Вяра или надежда. Вие си изберете – за мен
са едно и също. Ако имахме тези ценности,
какви ли бихме били? Да вярвахме в силата
на семейството, да вярвахме в добротата на
душите ни и че добротата отваря врати, а
не ги затваря... Да вярвахме, че щастието е
постижимо? Да вярвахме, ама не вярвате...
Но надежда има, и то за мнозина.

Благовеста Андреева, III награда
Християнските ценности за мен не са
нито връзката с църквата, нито връзката
с миналото и заветите на Създателя, а поскоро са закодирани в семейните традиции
и моралния дълг на всеки към най-близките:
родители, деца и родственици.
Тези постулати намират място в
законодателството на всички европейски
страни и държавите, за които християнството
е водеща религия. Днес младите хора не
си задават въпроси относно ценности
като: Почитай баща си и майка си...; Не
убивай; Не прелюбодействувай; Не кради;
Не лъжесвидетелствувай против ближния
си; Не пожелавай нищо, което е на ближния
ти. Това са моралните норми, предадени чрез
семейните традиции и ценности, които ще
съхраним и ще предадем на нашите деца. […]
Искам да живея в хармония със света и с
хората. Господ простичко е формулирал това
поведение. Ще вървя по своя път, следвайки
моралните завети на Създателя, облагородена
от грижата и подкрепата на близките си.

Емилия Тодорова, III награда
В съвременното общество християнските
ценности биват все повече пренебрегвани. В
новините виждаме всеки ден поведението на
хора, които убиват, крадат, лъжат и действат с
измама, не зачитат родителите си и т.н. Трябва ли

да загърбим духовното за сметка на материалното?
Какво отнася човек от този свят, когато си отиде?
Единствено неговият характер и постъпките,
които е извършил приживе. […]
„Но вие обичайте неприятелите си, правете
добро…“ (Лука 6:35). Доброто може да е малък

технологизирането на обществото
допринася за отчуждението между
хората. Но младежите вярват
в човека и едно от посланията
на есетата гласи: Да предаваме
доброто нататък, към бъдещето.
Журито определи следните
награди:
I награда – не се присъжда
II награда – Памела Леонидова
от спец. „Български език и
история“, 4. курс, и Адриана
Станчева, магистърска програма

жест, като да помогнеш на стар човек да пресече,
да повдигнеш съкрушен дух, да обичаш съпруга/та
си, да си усърден на работното си място, да кажеш
истината, независимо че боли, и да отделиш от
времето си за детето си. Важното е да е сторено
от сърце и с усмивка. Предай доброто нататък!
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Световeн ден
на социалната работа
На 19 март 2019 г. във фоайето на корпус 2 на Русенския университет
студенти и преподаватели от Клуба на социалния работник към професионално
направление „Социални дейности“ тържествено отбелязаха Световния
ден на социалната работа.

факултет. Такава изложба се открива за трета поредна година и новите
произведения бяха добавени към предходните, които са част от постоянната
експозиция в централното фоайе на университета.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри
експозицията и благодари на студентите за това, че не престават да
творят. Той отбеляза също, че използването на нетрадиционни материали
за изработка на различни дизайнерски идеи е похвално, защото това
стимулира креативността и въображението на младите хора от инженерните
специалности.
Изложбата включва 5 произведения на студентите Мартин Пеев и
Християн Вълев, специалност Транспортна техника и технологии и гл.ас.
д-р Юлиян Димитров от катедра Машинознание, машинни елементи и
инженерна графика. Любомира Теодорова, от специалност Промишлен
дизайн е автор на 6-ата разработка в тазгодишната колекция и я е нарекла
„Рицар Хром“.
Креативните творци получиха грамоти от ректора проф. Христо Белоев
и сертификати за активно участие от Федерацията на Научно-техническите
съюзи, представлявана от проф. Росен Иванов.

Образователни и професионални
практики в областта на социалните
дейности

В началото на събитието председателят на клуба доц. дн Сашо Нунев
представи значението на този ден за професионалната и академичната
общности на социалните работници в целия свят. Той акцентира върху темата
на Световния ден на социалната работа през тази година – насърчаването
на значението на човешките взаимоотношения във всекидневието на
хората, професионалната дейност на социалните работници и обучението
на бъдещите техни колеги.
Екипи на студенти от всички курсове представиха свои постери,
подготвени във връзка с празника, като разкриха заложените в тях идеи
в контекста на водещата тема. От своите произведения те съставиха
многоцветна интерактивна композиция. След това чрез флашмоб изразиха
своята позиция, че бариерите във взаимоотношенията между хората в света
трябва да бъдат преодолени. По този начин младите хора заявиха своята
съпричастност и активно отношение към значимостта и необходимостта
от развитие на човешките взаимоотношения. С видеоклип на клубната
организация на студентите и преподавателите по социални дейности,
поставен на уебсайта на European Association of Schools of Social Work
(https://www.eassw.org/happy-wswd-by-university-of-ruse/), бяха поздравени
техните колеги от над 300 училища и организации в Европа, членуващи
в асоциацията.

Изложба на фигури от
употребявани автомобилни части

На 20 март 2019 г. в Русенския университет беше открита изложба на
дизайнерски произведения от употребявани автомобилни части.
Идеята за тази инициатива е на проф. д-р Росен Иванов от Транспортния

На 28 март 2019 г. в Русенския университет стартира двудневен Регионален
форум с международно участие „Добри образователни и професионални
практики в областта на социалните дейности“. Дискусионна тема на събитието
е „Професията „социален работник“ през XXI век – предизвикателства и
възможности за развитие“.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства гостите и отбеляза,
че за академичното ръководство е чест да домакинства международния
форум. Русенският университет обучава студенти в специалност „Социални
дейности“ от сравнително кратко време, но тя бележи ускорено развитие и
значителни успехи. Свидетелство за това е Първата награда в професионално
направление „Социални дейности“ за Русенския университет в ежегодната
класация на Министерството на образованието и науката – Рейтинговата
система на висшите училища в България.
Стартиралият форум с включени повече
от 30 презентации е предпоставка за
още по-ускорено развитие и Русенският
университет си поставя за цел да бъде
движеща сила в тази област, завърши
проф. Белоев.
Доц. дн Сашо Нунев отбеляза, че
форумът се провежда за трета поредна
година, но през тази година съорганизатор е
Община Русе и участват доц. Ана Радулеску
(Assoc. Prof. Ana Radulescu, PhD) – президент
на Европейския клон на Международната
федерация на социалните работници, и
проф. Флорин Лазар (Prof. Florin Lazar, PhD) – член на Изпълнителния
комитет на Европейската асоциация на училищата по социална работа и
регионален координатор за България. Поздравителни адреси за форума бяха
изпратени от Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната
политика, областния управител на Област Русе Галин Григоров, кмета на
Община Русе Пламен Стоилов, Светлана Ангелова, директор на Регионална
дирекция за социално подпомагане – Русе. Гостите приветстваха и Катя
Петрова, началник на отдел „Социални дейности“ в Дирекция „Здравни
и социални дейности“ на Община Русе, и Георги Георгиев, председател на
управителния съвет на „Национален алианс за социална отговорност“.
Доц. Ана Радулеску (Assoc. Prof. Ana Radulescu, PhD) беше удовлетворена
от това, че на форума присъстват хора, които са потребители на работата на
социалните работници, защото тяхното мнение е от изключително значение
за усъвършенстването на тази професия. Тя призова за повече човещина
във взаимоотношенията на всички нива в обществото.
Организации, занимаващи се с предоставянето на социални услуги,
бяха подредили щандове за продажби с благотворителна цел. Предметите
бяха изработени от техни членове и потребители на техните услуги.
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Транспортът в ерата на съвременната възрастни (ILEU) в Улм, Германия, клубовете към Съюза на пенсионерите –
Русенска област, Дунавски граждански форум, фондации, училища, читалища
цифровизация и Индустрия 4.0
и други организации от България за изпълнение на повече от 21 международни

На 22 април 2019 г. Малина Крумова, председател на Държавната агенция за
пътна безопасност, посети Русенския университет. Визитата включваше среща
с академичното ръководство на висшето училище и участие в кръгла маса на
тема „ Транспортът в ерата на съвременната цифровизация и Индустрия 4.0“.
Гост по време на срещите беше и Наталия Кръстева, зам.-кмет на Община Русе
по комунални дейности.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев запозна
М. Крумова с богатия опит на русенската Алма матер, обусловен от географското
положение и интердисциплинарността на научните направления. Учени от
университета участват в общински, областни и държавни комисии, работещи в
сферата на пътната безопасност и организацията на транспорта, допълни той.
Една от най-новите задачи на екип от висшето училище е разработването на
план за организацията на движението в град Тутракан. Русенският университет
разполага с капацитета и материалната база, за да вземе активно участие в
решаването на задачи, свързани с безопасността на движението.

Малина Крумова потвърди важността от наличието на интердисциплинарност
при разработването на стратегии и политики в сферата на безопасността на
движението. Работата на агенцията предвижда създаването на научен съвет,
в който планират да включат научни екипи от Русенския университет и други
висши училища от България, с цел създаването на мултидисциплинарни групи,
които да обменят опит и да осигурят едни по-безопасни пътища за България.
Проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, откри
кръглата маса, декларирайки принадлежността на университета към региона,
в който се намира, и лидерската му позиция в областта на транспорта. След
това представи участниците – представители от държавни, неправителствени
и частни организации, с голяма тежест при вземането на решения, касаещи
безопасността на движението.
Дискутираха се теми като електронизацията, дигитализацията и изкуственият
интелект, които са част от настоящето и най-вече бъдещето на транспорта, както
и част от системите за безопасност на автомобилното движение. Обсъдени
бяха и тенденции за развитието на транспорта в бъдеще; предизвикателства
пред обучението и експертизата в областта на безопасността на движението;
концепция на решение за приложение на интелигентни системи за повишаване
на безопасността и достъпността на пешеходците в кръстовища и други.

Обучение и доброволчество
в третата възраст

От 9 до 11 май 2019 г. в Русенския университет, с участието на повече от 50
делегати, се проведе международният семинар „Обучение и доброволчество
в третата възраст – нови перспективи за България, Румъния и Германия“,
финансиран от най-голямата немска федерална асоциация на организациите
на възрастните граждани в Германия BAGSO.
На 10 май 2019 г. ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев откри международния семинар, като подчерта, че вече 9 години
ръководството на университета подкрепя сътрудничеството с международната
асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ (DANET), Института за обучение на

проекта. Кармен Щаделхофер, организатор на семинара, отбеляза, че общата
цел на хората от третата възраст е „единна Европа“.
Община Сливо поле е най-успешната община в България в работата с хората
от третата възраст и младежта, за което кметът на Общината Валентин Атанасов
и председателят на Съюза на пенсионерите Веска Узунова бяха удостоени с
„Плакет на Русенския университет“ от ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.
На семинара бяха представени основните дейности на BAGSO в Европа, младия
„Университет за третата
възраст“ в Галац, Румъния,
Центъра за ромски майки
в България и Югоизточна
Европа, DANET, ILEU,
Дунавска мрежа в гр. Улм,
Германия, доброволческата
и обучителна дейност на
фондация „Лале“, Платформа
„Агора“.
Учас тв ах а много
представители на клубовете
на „Съюза на пенсионерите
– Русенска област“ (Русе,
Община Ценово, Община
Сливо поле, Община Ветово,
Община Иваново, Бъзън),
„Съюз на пенсионерите 2004“
– Варна, София, Пазарджик, Видин, НПО „Няма невъзможни неща“, Силистра,
Дневен център на Фондация Трета възраст, Русе, Националния български
университет – трета възраст, Ресурсния център за третата възраст на Червения
кръст – Русе, и др.
Гостите си тръгнаха, впечатлени от многобройните дейности на хората от
третата възраст, и с пожелания да се продължи сътрудничеството и в бъдеще.

Среща с работодатели във факултет
„Бизнес и мениджмънт“

На 9 април 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ за 11-и пореден
път се проведе среща на работодателите със студентите от факултет „Бизнес
и мениджмънт“ в рамките на „Дните на кариерата 2019“. Организатори на
събитието са Русенският университет, съвместно с Русенска търговскоиндустриална камара.
Срещата беше официално открита от ректора чл.-кор. проф. Христо
Белоев. Той отбеляза, че факултет „Бизнес и мениджмънт“ ежедневно работи
с бизнеса, държавните и неправителствени институции от региона и цялата
страна. Това е задължително за създаване на кадри, отговарящи на съвременния
изключително динамичен пазар на труда, добави той. Деканът на факултет
„Бизнес и мениджмънт“ доц. Александър Петков допълни, че взаимодействието
между студентите и работодателите е важно не само заради реализацията
на студентите, но и заради начина, по който университетът е представен в
обществото.
Изпълнителният директор на Русенска търговско-индустриална камара Милен
Добрев е възпитаник на русенската Алма матер, специалност Европеистика.
Той сподели, че голяма част от екипа му се състои от възпитаници на Русенския
университет, което е и една от основните задачи на камарата – да опосредства
връзката между учебните заведения и бизнеса.
Събитието започна с представяне на бакалавърските и магистърските
специалности, предлагани във факултет „Бизнес и мениджмънт“. Очаква се през
следващата академична година да започне обучение по нова бакалавърска степен
„Дигитален мениджмънт и иновации“, по която в момента тече акредитация.
По време на събитието Русенска търговско-индустриална камара представи
проект 16.4.2.050 „CBC LABORLAB – Развитие на интегриран и приобщаващ
трансграничен трудов пазар“ ROBG – 142, финансиран по Програма Интеррег
V-A Румъния-България. В заключителната част от форума се проведоха
неформални срещи между студенти и работодатели.
Материалите на страници 12. и 13. са подготвени от ДВОР.
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Иновативни прояви в Русенския университет
Дни на отворените врати на
„За учителя на победителя“ и др.
За преподавателите от Русенския университет бе особено радостно първото
Интерагри България
място на десетокласничката Татяна Чебанова от с. Кайраклия, район Тараклия,

На 22 април 2019 г. в Канев център на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ се проведе среща на бизнеса с образованието, под мотото „Дни на
отворените врати на Интерагри България“.
При откриването чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския
университет, изрази надежда, че форумът ще се превърне в традиция. Срещата
между университета, бизнеса и студентите дава възможност за множество
съвместни дейности и професионално развитие, завърши той.

която преди две години беше на езиков курс в Русенския университет.
Награждаването бе на 14 април 2019 г. и бе почетено от Кети Генчева
от Министерството на образованието на Р България, Денислава Ангелова,
изпълнителен директор на Асоциацията „Докосни дъгата“, Ангел Маринков –
консул в Посолството на Република България в Молдова и др. Закриването
на олимпиадата беше много емоционално и тържествено – спектакъл от
песни на български език, рецитация на българска поезия и разнообразни

Сн. Антон Карпов, Кишинев

Основните дейности на „Интерагри България“ бяха посочени от Александър
Божанин, ръководител на Tърговски отдел. Програмата на събитието
включваше представянето на стажантската програма „Интерагри България“,
която е съобразена с индивидуалните възможности на всеки стажант и
продуктови презентации на технологичните новости от света на New Holland.
На присъстващите бяха демонстрирани два от ключовите модели трактори
от моделите New Holland T5 и T6.
Участници в събитието бяха ученици от Професионална гимназия по
селско стопанство „К. А. Тимирязев“, град Две могили, Професионална
гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, студенти
и преподаватели от Русенския университет.
Материалът е подготвен от проф. д-р Генчо Попов.

ХХХ Републиканска олимпиада по
български език и литература
От 12 до 14 април 2019 г. в Теоретичния лицей „Н. В. Гогол“ в гр. Кишинев,
Молдова, се проведе ХХХ Републиканска олимпиада по български език и
литература. Гости на Олимпиадата бяха доц. д-р Мира Душкова и ас. д-р
Ния Донева, преподавателки от Катедрата по български език, литература
и изкуство при Русенския университет. При откриването на олимпиадата
представителите на Университета прочетоха поздравителен адрес от името
на ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев. Участниците бяха приветствани
и от Георги Йовков – съветник по културата, печата и образованието в
Посолството на Р България, от Валентин Кунев – почетен председател на
Българската община в Молдова, от проф. Николай Червенков от Научното
дружество на българистите, от Татяна (Атанасия) Стоянова, един от главните
основатели на олимпиадата, от преподаватели от Тараклийския държавен
университет и др.
Преподавателките посетиха Българската библиотека „Христо Ботев“, на
която подариха съвременни научни сборници и монографии, запознаха се и
с дейността на неделното училище към библиотеката.
По традиция събитието е организирано от Министерството на образованието,
културата и изследванията в Р Молдова в лицето на Надежда Димитрова,
заместник-началник на управление „Агенция на курикулум и оценяване“.
В олимпиадата участват ученици от 9. до 12. клас, от български произход,
живеещи в различни райони на Р Молдова.
Тази година участниците бяха 60 ученици от Тараклийски, Кантемирски
и Леовски район, Гагаузия и Приднестровието. Младежите се състезаваха
в два основни тура – устен и писмен. Класирането е от първо до четвърто
място за всеки клас, като са определени и допълнителни награди – „За найтворчески отговор“, „За най-добър рецитал“, „За най-добра авторска творба“,

изпълнения на народни танци.
Русенският университет получи плакет и благодарствено писмо от доц.
д-р Елена Рацеева, председател на олимпийския комитет. В писмото се казва:
„Вашето съдействие и спонсорско участие се явяват благороден принос в делото
за закрепване и укрепване на българската самобитност, традиции, история
и език на българите в Република Молдова. Искрено вярваме, че ще запазим
добрите си взаимоотношения и ползотворно сътрудничество в бъдеще“.
Материалът е подготвен от доц. д-р Мира Душкова.

Мис и Мистър Русенски университет
На 22 април 2019 г. в Канев център на Русенския университет за пореден
път се проведе конкурсът „Мис и Мистър Русенски университет 2019“.
Събитието се осъществи с подкрепата на: Asics Mall Rousse, Martinez Perfume
Ruse, Фризьорски център
„Нина Йорданова“, Adriana
Rica Haute Couture, Бутик
Милано/Boutique Milano,
LUCY RUSE, DEMETRA
SHOES, Сватбена агенция
„Торино“, Соларно студио
Casa del Sol, GAME sport
center, Solei, Vip-Shave.com –
стилни предложения за
класическо бръснене Kiarri,
Kiss13, Бига Бар /Biga Bar,
Кафе „Коста Рика“ – Русе,
Винпром Русе.
В програмата участваха
трио „Идепея“ и група „4етно“, Стефания Горнячка от вокално студио за поп
и джаз „Икономов“, рапърите студенти от Русенски университет – Торино,
Пашата, Китаеца и Пепи.
Конкурсът премина през три етапа, в които участниците се представиха
последователно в ежедневни, спортни и официални дрехи. Спонсорите
излъчиха и наградиха свои фаворити.
На първо място се класираха: Давид Димитров, специалност „Кинезитерапия“,
4. курс, и Нилгюн Невзет, специалност „Кинезитерапия“, 4. курс.
На второ място се класираха: Антоан Цонев, специалност „Компютърни
науки“, 2. курс, и Веселина Влаева, специалност „Предучилищна и начална
училищна педагогика, 1. курс.
На трето място се класираха: Бранимир Викторов, специалност „Право“,
1. курс, и Йоанна Янакиева, специалност „Акушерка“, 3. курс.
Ректорът на Русенския университет награди победителите и поздрави
Студентския съвет за поредното отлично организирано събитие, което внася
много настроение и емоции в цялата университетска общност и град Русе.
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Студент на годината 2018 в категория ПНМИ
За дванадесета поредна година с официална церемония, състояла
се на 17 декември 2018 г. в зала 3 на Национален дворец на културата,
Националното представителство на студентските съвети отличи найуспешните студенти на България.
В категория „Природни науки, математика и информатика“ отличието
бе присъдено на Слави Георгиев, магистърска програма „Математическото
моделиране в инженерството“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
През месец май 2019 г. специално за вестник „Студентска искра“
интервю с него проведе Сениха Масуркова, абсолвент, спец. „Право“.
Слави Георгиев е завършил специалност „Финансова математика“
с червена диплома и като първенец на випуска. През 2018 г. получава и
своята магистърска степен в специалност „Математическо моделиране
в инженерството“. Сега Слави продължава своето обучение в докторска
програма, отново в Русенския университет, към катедра „Приложна
математика и статистика“.
Още от малък проявява изключително влечение към математиката и не
след дълго тя заема централно място сред неговите интереси. Бих казала, че
думите на Карл Маркс „В науката няма царски път и изгледи да достигнат
светлите й върхове имат само онези, които не се плашат от умората
при изкачването на стръмните й пътеки“, сякаш са написани за Слави.
Постоянната му отдаденост на математиката води до впечатляващи
резултати. Слави печели престижни олимпиади и състезания по математика
и програмиране, както национални, така и международни, прославяйки не
просто Русенски университет, но и страната ни. Въпреки постиженията
си, той не парадира с тях, а изпитва чувство на удовлетвореност, че е
открил своето поприще. Изпълнен с позитивизъм и ентусиазъм, работи
неуморно за постигане на целите си. Той е пример, че когато се занимаваш
с това, което наистина обичаш, и го правиш със страст и енергия, успехът
е гарантиран.
Освен от научната си работа по математика и програмиране, Слави е
увлечен и от преподавателската дейност, като споделя, че тя го вдъхновява.
Ето какво още сподели Слави Георгиев за себе си.
Представете се накратко.
Казвам се Слави, студент съм в Русенския университет от 2013 г.
Завърших бакалавърска специалност по финансова математика. След една
година и нейното продължение – математическо лобиране във финансите,
застрахователното и социално дело. Сега съм докторант при професор
Вълков, при катедра Приложна математика и статистика. Дисертацията
и моите научни интереси са свързани с обратните задачи във финансите. За
разлика от класическите задачи, които сме решавали още в училище, при
които е дадено някакво условие и ние търсим решението, то при обратните
задачи, е дадено половината условие и също така знаем отговора на задачата.
Нашата цел е да намерим останалата половина от даденото.
Повечето, които са завършили математическата гимназия,
предпочитат да продължат образованието си в чужбина. Вие защо
решихте да останете в България и в частност в Русенския университет?
Наистина, не бих казал случайно, но в последния момент реших да направя
това. Завършил съм Математическата гимназия в Русе. Имах интереси и в
математиката, и в програмирането, и до последно моите планове включваха
да кандидатствам извън Русе по специалност Компютърни науки. Но в 12.
клас (през 2013 г.) тогава все още доц. Велизар Павлов (сега професор) ни
представи специалността Финансова математика, която беше първа и все
още единствена в България и тогава стартира първият випуск. И честно
казано като малък имах мечта да стана актюер. Това е човек, който прави
математически изследвания в банкови и финансови институции. И реших,
защо не, защо да не последвам тази своя мечта и това всъщност беше основната
причина да запиша финансова математика в Русенския университет.
Искате ли и в бъдеще да преподавате на студентите?
Да! Честно казано от начало бях много скептично настроен към тази
дейност, но в 4-ти курс и по време на магистратурата, както и сега по време
на докторантурата, поемам някои лекции и упражнения на нашите по-млади
колеги. И честно казано това много ме вдъхновява и с голямо вълнение и
с нетърпение искам да започна да преподавам.
Спечелихте приза Студент на годината в категория ПНМИ.
Разкажете ни повече за процеса и за емоциите, с които се сблъскахте.
Този приз, Студент на годината, който спечелих, се случи през

декември 2018 г. Той се връчва
ежегодно от Националното
представителство на студентските
съвети. Тогава имах последната
възможност да кандидатствам,
защото тогава за последно бях
студент. Кандидатствал съм
и предните години. Спомням
си, че през 2015 г. завърших на
второ място. И това ме вдъхнови
да не се отказвам, да продължа
с моите дейности. В конкурса
човек подава кандидатурата си,
показва своите постижения,
това, което е направил през
съответната учебна година, в
конкуренция със студенти от
цялата страна. Често казано,
ключът към това постижение
през тази година е, че отделих малко повече време върху подготовката на
кандидатурата си. Оформих си по-добре от предните години мотивационното
писмо и ето, че стана.
Кое събуди интереса Ви към математика и кога се случи това?
Имам интерес към математиката доста отдавна, още преди да започна
училище. Най-ранният ми спомен е от лятото, преди да започна първи клас,
когато моите родители ми дадоха една книжка със задачи за първи клас
и ми се стори доста интересна. Видях, че тогавашното ниво много ми се
отдава. Във втори клас участвах на първото си състезание по математика.
И така постепенно, след като завърших 4-ти клас, реших да кандидатствам
в Математическата гимназия и тогава се убедих, че с това трябва да се
занимавам.
Имате много медали и награди в областта на математиката. Кое
обаче определяте като най-голямото си постижение до този момент?
Като ученик съм участвал както на регионални, така и на национални
състезания. Като студент имах възможност да участвам и на международни
олимпиади по програмиране и по финансова и актюерна математика, но не
мисля, че най-голямото постижение се определя чрез някакъв медал или
с някаква почетна грамота. Това, за което се радвам, е, че разбрах какво
обичам да правя, защото за съжаление много млади хора все още не са
разбрали какво точно искат и в какво точно са добри. Мисля, че най-голямото
постижение все още предстои. Но за да отговоря на въпроса, ще се обърна
към далечната 2006 г., през която спечелих Националната олимпиада по
информатика (говоря за ученическата група). Участвах и в международното
състезание по математика По Льонг Кук в Хонг Конг.
Кое е най-ценното, което състезанията Ви дадоха?
Със сигурност състезанията с много неща помагат. Все още изпитвам
вълнение, когато трябва да направя нещо важно за кратко време, но да кажем,
че притеснението вече не е толкова голямо. Също така не самите състезания
толкова, а процесът на подготовка ми е помогнал да се концентрирам и да
мога да си поставя цели и да мога да науча нещо, което трябва, в някакви
разумни срокове.
Над какво работите в момента?
Честно казано, в момента съм отдал всичките си усилия на дисертацията.
Допреди няколко седмици имах часове с група от 4-ти курс от специалност
Финансова математика, но както знаете, те вече приключиха семестриално
и в момента чета нови материали, пиша статии за публикуване в списания
и журнали и работя по дисертацията.
Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното
си време?
Първото нещо, което ми идва да кажа, е, че обичам да програмирам, но
не знам доколко това може да се каже, че е извън математиката. Разбира се,
двете неща са доста различни. Иначе, най-любимото ми като преживяване
е да се виждам с близки приятели, да сядаме някъде, да се разхождаме и
просто да си говорим за някои неща, защото това покрай работата доста
често ми липсва. Също така като ученик обичах да играя баскетбол, но за
съжаление много, много отдавна не съм го правил.
Материалът е подготвен от Сениха Масуркова,
абсолвент, спец. „Право“
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Фестивал на чуждестранните студенти

На 8 май 2019 г. за 16-и пореден път се проведе Фестивалът на чуждестранните
студенти, обучаващи се в Русенския университет. Традиционният празник
обедини участниците с идеята да бъдат заедно в различията си, да застанат
на една сцена, да пеят и танцуват заедно, да презентират родните си страни,
и да докажат, че младостта, любовта, песните и танците са отвъд всякакви
граници и различия. Тази година празничният концерт бе посветен на Деня
на победата и Деня на Европа – 9 май.
На сцената се качиха 59 участници, от които 42 са чуждестранни
студенти, провеждащи цялото си обучение в Русенския университет
(бакалавърска или магистърска степен), както и 17 обменни студенти по
програмата „Еразъм+“, които са в русенската Алма матер за един семестър
на обучение или практика. Държавите, чиято култура бе представена, са
от целия свят – Австрия, Виетнам, Гърция, Колумбия, Индия, Испания,
Молдова, Пакистан, Турция, Украйна, Румъния, Грузия и Китай.
Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

Чуждестранните
студенти
с награди за 24 май
На 17 май 2019 г. се проведе традиционната
среща на чуждестранните студенти с академичното
ръководство на Русенския университет, посветена
на 24 май – Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост.
Ректорът на университета чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев връчи грамоти за отличен
и много добър успех. Тази година с най-добри
постижения са 37 студенти, в това число 8
отличници. С пълен отличен успех е Мария
Хондродиму от Р Гърция, 3. курс, специалност
„Ерготерапия“.
От Подготвителния курс по езикова и
специализираща подготовка за отличен успех
получиха грамоти четирима, а за много добър
успех – трима студенти.
Ректорът поздрави чуждестранните
студенти за усърдния труд и постигнатите
високи резултати на език, който не е майчин
за тях. Пожела им успешна сесия и бъдещи

благодари на чуждестранните студенти, че ни правят съпричастни към
тяхната култура, изкуство и обичаи. Той ги увери, че Русенският университет
е техен втори дом и цялото академично ръководство, както и всички
преподаватели и служители са си поставили за задача да ги накарат да се
чувстват добре в Русенския университет, град Русе и България.
Проф. Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни
студенти“, поздрави участниците за това, че с всяка изминала година стават
все по-добри, единни и идейни в своите представяния и пожела на гостите
хубаво настроение.
На сцената на Канев център бяха представени разнообразни изпълнения,
които смело заявиха „Ние сме светът!“.
Гости на празничния концерт бяха академичното ръководство на
университета, декани, преподаватели, служители, представители на
неправителствени организации, граждани на гр. Русе.
Материалът е подготвен от ДВОР.

постижения. Той припомни да носят винаги
топли спомени в сърцата си от годините на
обучение в русенската Алма матер.

Чуждестранните студенти, които се обучават
тази година в Русенския университет, са от 23
държави: Австрия, Албания, Виетнам, Грузия,

На тържеството присъстваха и проф. Пламен
Кангалов, зам.-ректор по учебната работа,
и проф. Велизара Пенчева – председател на
Общото събрание. Проф. Красимир Мартев,
директор на дирекция „Чуждестранни студенти“,
поздрави чуждестранните студенти по случай
празника и им пожела здраве, късмет и успехи.

Гърция, Индия, Ирак, Йордания, Казахстан,
Камерун, Кипър, Кувейт, Колумбия, Люксембург,
Молдова, Нигерия, Пакистан, Румъния, Русия,
САЩ, Сърбия, Турция, Украйна.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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140 години българска дипломация
Хуманитарната
дипломация
Най-яркият българин в хуманитарната
дипломация Енчо Господинов се срещна с
представители на академичното
ръководство на Русенския университет,
студенти, преподаватели и граждани на
21 май 2019 г. Срещата бе организирана от
факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“ със съдействието на Галина
Антонова. Зам.-деканът на факултета
доц. дн Никола Събев представи пред
публиката именития гост.
Поздравителен адрес към Енчо
Господинов бе връчен от Областния
управител на Област Русе Галин Григоров.
На срещата присъстваха д-р Руденко
Йорданов, бивш директор на Българския
червен кръст в Русе, посветил повече
от 20 години от своя живот на каузата
да помага на бездомните и бедните. Присъстваха
още настоящият директор на БЧК, Русе, Антоанета
Ябанозова, Станимир Бояджиев – председател
на БМЧК и председател на Студентския съвет, и

представители на доброволчески организации,
много преподаватели и студенти.
Енчо Господинов е легендарният летящ по
света кореспондент на някогашния „Поглед“
oтпреди 10 ноември, а после представител на

Международнaта федерация на Червения кръст и
Червения полумесец в ООН и неин зам.-генерален
секретар през последните няколко години. Връзката
на Енчо Господинов с Червения кръст става съвсем

Събития
От 1 до 6 април 2019 г. за втори път Русенският университет бе домакин
на модула „Иновации и креативност за живота – IC4Life“. От 2014 г.
ежегодно той обединява студенти по ерготерапия, бизнес и инженерни
специалности от Белгия, Англия, Дания, Литва и България в търсене на
креативно решение по различни проблеми.
В тазгодишното издание се включиха 8 студенти и 1 преподавател
от Университета PXL в Хаселт (Белгия), 6 студенти и 2 преподаватели от
Университета в Ковънтри (Англия), 1 преподавател и 1 студент от Литовския
универститет по здравни науки в Каунас. Всички гости са от специалност
„Ерготерапия“.
Организатори на модула са доц. Лилия Тодорова и доц. Петя Минчева
от катедра „Обществено здраве и здравни грижи“. Русенският университет
бе представляван от 5 студенти по ерготерапия, 3 от специалност КСТ,
2 от бизнес специалности и 3 по промишлен дизайн. Това осигури
интердисциплинарност в допълнение към интернационалния характер на
обучението. Като лектори се включиха проф. Даниел Братанов, доц. Галина
Иванова и доц. Даниел Павлов.
***
На 14 май 2019 г. се проведе 11-ият ежегоден семинар „Global Village 2019“
с основна тематика международната дейност на катедра „Машинознание,
машинни елементи и инженерна графика и физика“.
Целта на събитието бе да представи пред студенти и преподаватели
научната и международната дейности на катедрата и тяхното отражение
върху качеството на учебния процес и на преподавателската работа.
Презентирани бяха и възможностите за международна и научна дейност,
които се предлагат на обучаващите се в катедрата студенти.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри семинара, като пожела
ползотворни дискусии. Поздрави гостите от Университета за приложни
науки в Талин, Естония, и изрази надеждата си сътрудничеството с тях да
продължи в нови посоки.
Проф. д-р Антоанета Добрева, ръководител катедра, обобщи международната
дейност на катедрата с повече от 17 университета от различни европейски
държави. Студентите от Университета за приложни науки в Талин, Естония,
представиха възможностите за обмен и международно сътрудничество между
тяхното висше училище и Русенския университет. Студенти, участвали
в академичен обмен и практика по програмата „Еразъм+“, споделиха
впечатления от престоя си в европейски университети и предприятия.
Семинарът завърши с дискусии и неформални срещи разговори между
студенти и преподаватели.

случайно. В началото на 80-те години трима
българи са взети за заложници в Южна Ангола.
По това време подобна тема не се дискутира в
пресата, но той получава задачата от главния
редактор да намери информация. Насочва се към
Червения кръст – единственото място,
където има информация и достъп до
воюващите страни при военен конфликт.
Международният комитет на Червения
кръст успява да освободи българските
заложници и да ги закара в Женева.
По време на полета към България той
получава уникалния шанс първи да
интервюира освободените български
заложници, които му разказват цялата
история.
На 21 май Университетската
библиотека на Русенския университет
откри изложба в читалнята на Корпус
2 с литература от своя фонд, посветена
на международното хуманитарно право,
хуманитарната дипломация и организацията на
международни хуманитарни мисии.
Материалът е подготвен от ДВОР.
Фотография: Галина Антонова.

***
На 28 май 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе
встъпителна конференция по проект „Адаптация на обучението по технически
и естествени науки към изискванията на Индустрия 4.0“, финансиран по
програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на
свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“. В нея взеха участие
ръководители и преподаватели от професионалните гимназии в Русе.
Конференцията бе открита от проф. д-р Николай Михайлов, ръководител
на екипа от Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ и координатор на проекта.
Представена бе възможността за разработване на нови виртуални
лаборатории в помощ на учебния процес в училищата. Предстои разработване
на практически упражнения в областта на техническите и естествени
науки, с помощта на виртуална реалност, които ще помогнат на учениците
по-лесно да възприемат учебния материал. Предпроектните проучвания
на екипа на Русенския университет от 12 средни училища от региона,
осигурени с помощта на РУО – Русе, показват че в тях се обучават над 2000
средношколци. Едва в половината от училищата се използват виртуални
инструменти. От друга страна, за обучение по технически дисциплини са
ангажирани над 80 учители.
***
На 30 май 2019 г. студентите от Азербайджан Исмет Агайев и Елвин Хасанли,
които са на обучение по програмата „Еразъм+“ в Русенския университет
за един семестър, представиха пред академичната общност културата на
своята страна. Събитието бе организирано в чест на 101-годишнината от
създаването на Азербайджанската демократична република.
Проф. Пламен Даскалов – зам.-ректор по развитие, координация и
продължаващо обучение, поздрави от името на академичното ръководство
студентите от Висшето петролно училище в Баку.
За първи път, през тази академична година, Русенският университет получи
финансиране за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+“
с Азербайджан. В резултат на това на едноседмично посещение в Русе през
месец април бяха ръководител катедра „Автоматизация на инженерните
процеси“ доц. Найла Аллахведиева и доц. Сюлейман Сюлейманидзе.
Сътрудничеството между двата университета стартира още през 2014
г. с подписването на двустранен договор. Чрез него Висшето петролно
училище в Баку прие за обучение на своите студенти учебния план на
бакалавърската специалност „Компютърно управление и автоматика“ в
Русенския университет. Предвижда се задълбочаване на сътрудничеството
между двете институции чрез разработването на магистърска програма с
перспектива за получаване на двойна диплома.
Материалите са подготвени от ДВОР.
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Национална универсиада
2019
Над 1200 студенти спортисти от 28 университета в страната се
състезаваха по основните университетски спортове на Националната
универсиада 2019 в град Варна.
Русенският университет се представи в 7 спорта. Георги Кръстев
бе студентът, определен да прочете клетвата за честна игра от името
на всички студенти спортисти при откриването на Националната
универсиада.

Отличното начало бе поставено от състезателите по джудо с
преподавател треньор ст. пр. Пламен Станчев.

В категория до 73 кг златния медал спечели студентът от 2. курс,
специалност „Социална педагогика“ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ, който бе
безспорният лидер в тази категория, достигайки до финалната среща
с чисти победи. Това направи и на последното си преборване с „Ипон“
и се окичи със златния медал.

В категория до 66 кг сребърен медал извоюва ГЕОРГИ ТОДОРОВ,
2. курс, спец. „Бизнес и мениджмънт“, а бронзовият медал в категория
над 100 кг бе за четвъртокурсника ВИКТОР ИВАНОВ.
Щафетата за отличията бе поета от състезателките по ТЕНИС НА
МАСА в състав Весела Илиева, Моника Цанева и Стелияна Николаева
с преподавател треньор ст. пр. д-р Валери Йорданов, които спечелиха
сребърните медали в отборната надпревара, пропускайки пред себе
си само „професионалистките“ от Националната спортна академия.

Прекрасен успех постигнаха тримата отлични плувци, които
извоюваха общо 7 отличия:
БЕРНА ВЕЛИНОВА
– златен медал на 200 м „свободен стил“;
– сребърен медал на 100 м „гръб“;
– бронзов медал на 200 м „съчетано“.

СЕВИЛЯЙ САЛИ
– бронзов медал на 50 м „свободен стил“;
– бронзов медал на 50 м „гръб“.
БОГОМИЛ ЯКОВЧЕВ – два сребърни медала на 50 м и 100 м „гръб“.
Достойно бе участието на нашия представител, първокурсника от
специалност „Право“ Георги Кръстев, в атрактивния турнир по кик бокс,
който след спорни съдийски отсъждания остана на крачка от медалите.
Лекоатлетът Борис Петров достойно се пребори за шестото място
на 3000 метра гладко бягане.
Футболният ни отбор с преподавател треньор гл. ас. д-р Камен
Симеонов след преодоляване на груповата фаза и след това отстранявайки
последователно отборите на УНСС – София, и НБУ – София, бе надигран
от СУ – София, и остана в класирането на осмо място.
Материалът е предоставен от Университетски спорт.
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Дунавски маратон
Приста рън 2019
На 17 март 2019 г. се проведе второто
издание на Дунавския маратон „Приста рън
2019 г.“. Общо 189 състезатели взеха участие
в четирите дистанции – 3 км, 7 км, 14 км и
маратонската 35 км с над 550 метра сборно
изкачване. В надпреварата се включиха и
8 бегачи от Румъния, като единият от тях отнесе
купа в Букурещ.
Победителите бяха наградени с купи от
зам.-кмета на град Русе Наталия Кръстева, от
управителя на „Метро“ – Русе, и от ръководителя
на университетския спортен център проф.
Борислав Ангелов.
Основните организатори на събитието
бяха: Община Русе , „Метро“ – Русе, ОП
„Паркстрой“, Градски спортен клуб „Компаскрос“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Фирмите партньори на маратона са „Приста
ойл“, „Нетуоркс“, „Тръст 84 ООД“, сладкарници
„Долче вита“, „Антоан Вилл“, „Пирин хил“,
„Зелена идея“, „Венто“ и „Сайн спорт“.
Възпитаниците на Русенския университет
разработиха специална програма, която даде
възможност спортната проява да бъде следена
на живо, по интернет. За целта бегачите имаха
състезателни номера с вграден чип.
Всички завършили участници получиха
специално изработени за маратона медали с

логото на „Приста рън“, както и предметни
награди от „Метро“ – Русе, и фирма „Пирин
хил“. Отличен бе и най-възрастният състезател –
известният русенски лекоатлет Иван Грозев.
Победителите в различните дистанции са:
3 километра
Момчета
1. място Серкан Ибрям, СК Триатлон, Русе
2. място Преслав Кушев, СК Триатлон, Русе
3. място Никола Великов, СК Триатлон, Русе
Момичета
1. място Антония Иванова, Русе
2. място Алиша Димитрова, Русе
3. място Радостина Ганева, Русе
7 километра
Мъже
1. Ивайло Вълев, Плевен
2. Венцислав Трифонов, Горна Оряховица
3. Христо Мойсев, Дунав – Русе

Жени
1. място Мая Недялкова,
София
2. мяс то Магда лена
Борисова, Варна
3. място Светослава Попова,
Спартак, Русе
14 километра
Мъже
1. място Петър Борисов,
Компас-крос, Русе
2. място Димитър Русев,
Благоевград
3. място Андриан Любенов,
Разград
Жени
1. място Ана-Мария
Богданова, Компас-крос, Русе
2. място Мария Савова, Лясковец
3. място Велина Коева, Компас-крос, Русе
35 километра
Мъже
1. място Милен Ковачков, Лясковец
2. място Росен Тодоров, Русенски университет
3. място Цоньо Пенев, Разград
Жени
1. място Кристина Тома, Букурещ
2. място Денка Абрашева, Русе
3. място Галина Христова, Варна

Пролетните спортни игри
2019
Традиционно месец
април е пролетният месец
на университетските
спортни състезания на
Русенския университет.
Те с а прелюдия и
подготовка на русенските
студенти спортисти за
участие в Националната
универсиада, която тази
година се проведе от 7 до
12 май с домакинството
на град Варна. Състояха
се състезания и турнири
в следните спортовете –
баскетбол, бадминтон,
волейбол, тенис на маса, футбол, четириетапно
състезание „Алма ринг“, шахмат, ориентиране
в пещера „Орлова чука“ и силовият многобой
„Стронг мен“. В тях участваха над 350 студенти.
Ето победителите:

ТЕНИС НА МАСА

Жени
1. място Моника Цанева
2. място Стелияна Николаева		
3. място Анка Атанасова		
Мъже
1. място Селчук Хюсеин
2. място Дениз Кямил
3. място Гюкхан Назми

ВОЛЕЙБОЛ

1. място отбор „АКУЛИТЕ“ , капитан Давид
Димитров
2. място отбор „ТУРИСТИТЕ“, капитан

Иванина Гетова
3. място отбор „CO 4“ , капитан Стоян Мирчев

ФУТБОЛ

1. място отбор „СПАРТАНЦИТЕ“ с капитан
Пламен Кръстев
2. място отбор „ТДИ“ с капитан Ахмед
Ахмедов
3. място отбор „ТАНЦЬОРИТЕ“ с капитан
Бранимир Викторов

БАСКЕТБОЛ

1. място отбор „Пацо & приятели“ с капитан
Пламен Ангелов
2. място отбор „Бахритата“ с капитан
Венелин Николов
3. място отбор „Гумени мечета“ с капитан
Бирджан Емин

БАДМИНТОН

Мъже
1. място Георги Панайотов
2. място Суфян Аршад
3. място Асим Манавар
Жени
1. място Мартина Маркова
2. място Пламена Томова
3. място Иванина Неделчева

ШАХМАТ

Мъже
1 място Давид Димитров
2 място Георги Гаев
3 място Ерай Ахмед

АЛМА РИНГ
Комплексен победител в двата ринга
(четирите етапа)
Евгени Вадимович Димов, Украйна, 2. курс,
спец. „Строително инженерство“.
Етапни победители
Мъже
1. място Петър Петров
2. място Георги Николов
3. място Кристиян Емилов
Жени
1. място Мартина Петрова
Материалът е предоставен от
Университетски спорт.
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СТРОНГ МЕН 2019

Организаторите на турнира –
Студентският съвет и Университетският
спортен център, с методическата помощ и
съдийство на преподавателите от катедра

„Физическо възпитание и
спорт“, отново направиха
интересно и атрактивно
спортно с ъбитие,
единствено по рода си
в нашия град и близките

региони и области.
На турнира се състезаваха осем смели
момчета, които в оспорвана спортна надпревара

в четири кръга излъчиха най-силния
измежду тях.
Още от първия кръг „Обръщане
на голяма тракторна гума“ поведе в
класирането миналогодишният победител
Александър Танасов, но в следващите два
кръга „Фермерска разходка“ и „Хвърляне
на пудовка“ лидерството пое Александър
Георгиев, който постигна най-добрите
резултати. Решаващ за крайната победа бе
последният кръг „Теглене на автомобил“,
където Александър Танасов бе убедителен,
спечели кръга, а и с това и крайната победа.
Класирането придоби следния точков
актив:
1. място Александър Танасов, 30 точки
2. място Александър Георгиев, 27 точки
3. място Живомир Николов, 21 точки
4. място Илкин Кямилов, 20 точки
5. място Теодор Ташков, 14 точки
6. място Метин Сефер, 14 точки
7. място Павел Цанев, 12 точки
8. място Пламен Дамянов, 9 точки.
Честито!

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, удостоен е с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г. и с
Кристалния приз на Русенския университет
на 05.02.2018 г.
Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Коректор: Йовка Райчева
Спорт: Валентин Каменаров
ДВОР: Виктория Иванова, Юлияна Андонова,
Милена Попова
Студент репортер: Сениха Масуркова
Фоторепортер: Юлияна Андонова, Юксел Алиев
Вестникът се издава в електронен формат и на
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 30.05.2019 г.

