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ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’ 

(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ`2018 ) 

 

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

28.02 РУ Семинар с участието на фирма „Клас“ - „Рапид“ на 

тема „Мехатроника в областта на земеделската 

техника“ 

март Фирма 

Варекс 

Изнесен семинар във фирма Варекс-Русе с участие 

на студенти от специалност МСТ 

21.03 10.00 часа  зала 

Клас 

Семинар с участието на фирма „Клас“ - „Рапид“ на 

тема „Високо-технологични управления в 

земеделското производство“ 

април 

октомври 

Фирма Рапид Изнесени семинари във фирма Рапид КБ ООД с 

участие на студенти от специалност МСТ и ЗТТ 

май РУ Вечер на специалностите, с участието на студенти, 

преподаватели от факултет АИФ и гости от фирми. 

10.05-12.05 РУ Русенско изложение на земеделска, автомобилна, 

индустриална и електронна техника – среща с 

работодатели, производители и дистрибутори на 

земеделска техника. 

10.05-12.05 РУ Среща на студентите от Аграрно-индустриалния 

факултет с работодатели  

май РУ Провеждане на Студентска научна сесия в Аграрно-

индустриалния факултет с представители на 

работодатели.    

през цялата година РУ Работни срещи  на преподаватели и работодатели за 

обсъждане на:  

- учебни планове, практическите упражнения, 

студентски практики;  

- възможности за организиране на професионални 

ателиета за студентите обучавани в ОКС 

“магистър” и докторанти; 

- професионалното ориентиране на студентите, 

реализация на завършилите студенти; 

- възможности за сътрудничество на университета 

с бизнеса, подписване на договори за съвместна 

дейност. 

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

ежегодно  

Посещения на студенти във фирми, запознаване с 

фирмите, възможностите за провеждане на стажове 

и започване на работа: “Монтюпе - ЕООД” Русе; 

“SL Industries” Русе; “Спарки – АД” Русе,  “МТМ 

ООД” Русе; “ВИТТЕ Аутомотив България - ООД” 

Русе; „Дружба” Разград и др. Установяване на нови 

връзки с други работодатели от централна и южна 

България. 



26.02 – 27.02 

Зала 2 Канев 

център, Русенски 

университет 

Международен семинар по покрития 

„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ПОКРИТИЯ", с участието на водещи учени от 

Sheffield Hallam University и фирма TECHNIC INC, 

водещ световен лидер в областта на покритията. 

07.03-31.03  

Участие на работодатели в КСК. Участие на 

Ръководители на големи русенски 

машиностроителни фирми при посещение на 

училища в Русе и региона. 

07.03 – 27.04 РУ 

Съвместни заседания на УМК за спец. ИИ и МКМ с 

участие на Ръководството на фирми – „Спарки-АД”, 

„Вите аутомотив-ООД”, „СЛ Индъстриис” и др. за 

обсъждане и актуализиране на Учебните планове на 

двете специалности.  

09.05-27.05 
РУ 

Корпус 2 

Провеждане на ежегодната Студентска научна 

сесия във факултет “Машинно-технологичен” с 

представители и под егидата на работодатели.    

Провеждане на конкурси: 

 - “Конкурс за най-добър студентски проект, 

разработен с CAD-системи”; 

-  “Студентски конкурс за сръчност и бързина при 

работа с CAD-системи”.  

Провеждане на Вечер на специалността, където 

работодатели награждават изявени студенти. 

09.05-27.05 
Помещения на 

МТФ 

Демонстрация на съвременна техника, осигурена от 

работодатели, за металообработване и сглобяване 

пред студенти и преподаватели от Русенски 

университет “А. Кънчев” 

09.05-27.05 
РУ 

Корпус 2 

Провеждане на станалата традиционна кръгла маса- 

среща и разговори с работодатели от Северна и 

Централна България. 

09.05-27.05 
РУ 

Корпус 2 

Среща – диалог на студенти и представители на 

фирми “Труд - АД”, “Метал – АД Шумен”, “МБМ - 

Русе”, „Вите аутомотив-ООД”, „Дружба” Разград и 

др. 

06.2018 
РУ 

Канев център 
Участие в Празник на Роботиката. 

10.2018 
град Горно 

Оряховица 

 Участие в проява посветена на младежкото 

техническо творчество. Провеждано за трети път в 

България. Организирано от фондация “Милен 

Григоров” и съвместно с град Горно Оряховица в 

новата спорна зала. В събитието участват   

работодатели от цялата страна 

 

ФАКУЛТЕТ  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА 

Дата Час, място Събитие 

21.03.2018 г. 10:00, Канев център Форум кариери 2018 



м. май 16:00, Канев център 

Вечер на специалностите от факултета. 

Награждаване на студенти и представяне 

възможности за работа от спонсори на Факултета. 

Катедра ЕСЕО 

15.03.2018 г. 

ЕНЕРГО-ПРО 

Диспечерски 

център за 

управление на 

мрежата, гр. Русе  

Посещение на студенти в диспечерски център на 

ЕНЕРГО-ПРО в Русе 

12.04.2018 г. гр. Козлодуй 

Посещение на АЕЦ Козлодуй от студенти 

специалност Електроенергетика и 

електрообзавеждане 

м. септември 2018 РУ , 10.316 Семинар на електромонтажна фирма „ЕЛ” ЕООД 

м. октомври 2018 гр. Русе Обектово посещение на студенти в Оргахим АД 

м. ноември 2018 гр. Русе Посещение в ТЕЦ - Русе 

м. декември 2018 
Подстанция Север, 

Русе  

Посещение на студенти в Подстанция Север на 

ЕНЕРГО-ПРО в Русе 

Катедра АМ 

м. март 2018 г. 10.221 
Среща-семинар с представители на фирма Етика 

сервиз, гр. Шумен 

м. април 2018 г.  
Посещение на Оргахим АД – гр. Русе от студенти 

специалност „Автоматика и мехатроника" 

Катедра Електроника 

м. април 2018 10.330 Презентация на фирма СЕТ АД 

м. май 2018 10.330 Посещение на фирма Дианел ЕООД гр. Русе 

м. октомври 2018  Посещение на СЕТ АД 

м. ноември 2018  Презентация на фирма IDT 

Катедра КСТ 

м. март – май 2018 6.306 
Участие на представител на фирма Сирма Ай Ти 

Ти в обучението на студенти 

м. февруари 2018  6.212 
Участие на представител на фирма Форшунг-

Директ ЕООД в обучението на студенти 

м. април 2018 11.00, 2Г.204 Практическа конференция на фирма МусалаСофт 

Май 2018 7.105 
Участие на представител на фирма ДАРТЕК в 

обучението на студенти 

Катедра ТК 

Май 2018  10 часа, 2Г.204 
Среща с представители на фирма „VMware”, 

България 

Май 2018 2Г.204 
Среща с представители на фирма „Вистеон”, 

България 



Май 2018 1.215 Уеб Семинар  „Metrisis”, България 

Май 2018 2.101 
Среща с представители на фирма Сименс - 

България 

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

03.2018 
Русенски 

университет  

Среща на студентите от транспортен факултет с 

представители на Държавен архив – Русе. 

03.2018 

Русенски 

университет 

Осигуряване на контакт между студенти от 

транспортен факултет и фирми чрез Форум „Дни на 

кариерата 2018”. 

04.2018 

Русенски 

университет 

Среща на студентите от транспортен факултет с 

представители на Учебни центрове. Представяне на 

различни възможности за кариерно развитие. 

05.2018 
Русенски 

университет 

Русенско изложение 2018 – среща на студенти с 

представители на автомобилна техника. 

04-05.2018 
Фирми Среща на студентите от транспортен факултет с 

представители на София Франс Ауто – Русе. 

04-06.2018 
Русенски 

университет 

Провеждане на срещи на студенти с фирми. 

Организиране на презентации на фирми. 

04-06.2018 гр. Русе 
Посещение на фирми в гр. Русе. Запознаване на 

студентите с дейността на различни фирми. 

04-06.2018 Фирми 

Среща на преподаватели от факултета с 

представители на фирми. Обсъждане на 

възможностите за сключване на договори за 

сътрудничество. 

05.2018 
Русенски 

университет 

Представяне на разработки на студенти в областта 

на транспорта на студентска научна сесия пред 

преподаватели и работодатели. 

05-06.2018 
Русенски 

университет 

Среща на комисията по качеството на 

образованието на Транспортния факултет с 

представители на фирми. Адаптиране на учебните 

програми към нуждите на съвременния бизнес. 

09-11.2018 Фирми 
Среща на студентите от транспортен факултет с 

представители на „Пристанищен комплекс – Русе“. 

10-12.2018 Фирми 

Среща на студенти от ФТ с представители на 

Агенцията за проучване и поддържане на река 

Дунав“ – гр. Русе. 

ФАКУЛТЕТ  

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 

Дата Час, място Събитие 

24.04.2018 РУ “А. Кънчев” 

 

Семинар Професионална ориентация 

(„Ориентиране в тъмното”) в две части: 

 Как да впечатля потенциалния работодател с 

автобиография? Мотивационно писмо. 

 Поведение пред работодателя по време на 

интервю. 

Дейности на семинара: 

- представяне целите на семинара; 

- анонсиране програмата на семинара; 



- представяне на модераторите. 

26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУ “А. Кънчев” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среща с работодатели в рамките на Дните на 

кариерата 2018 

Дейности на срещата: 

- представяне на  специалностите на Факултет 

„Бизнес и мениджмънт”; 

- представяне на Алманах на завършващите 

студенти от випуск 2018 и предоставяне на 

Алманаха на присъстващите работодатели; 

- представяне на присъстващите 

работодатели; 

- дискусия на тема „Възможности за 

реализация на студентите“; 

- работни срещи между студенти и 

работодатели. 

30.04.2018 РУ “А. Кънчев” 

 

“Триъгълник на успеха” – път към изграждане 

на човешкия капитал 

Дейности на събитието: 

- среща, представяне и дискусии на 

представители на бизнеса, ФБМ и ПГИУ 

“Елиас Канети” Русе; 

- представяне на счетоводен продукт, дарение 

за обучението по счетоводство във ФБМ. 

 

целогодишно РУ “А. Кънчев” 

 

Посещения на Дирекция БЮРО ПО ТРУДА „Русе“ 

в РУ „А. Кънчев“ и запознаване на студентите с 

програми и мерки за заетост. 

целогодишно РУ “А. Кънчев” 

 

Подписване на споразумения за партньорство 

между факултет „Бизнес и мениджмънт“ и 

работодатели. 

09.05.2018 РУ “А. Кънчев” 

 

Дни на алумни “Европеистика”. 

 

целогодишно РУ “А. Кънчев” 

 

Работни срещи и дискусии с работодатели и 

членове на съвета на настоятелите на ФБМ за 

осигуряване на места за провеждане на студентски 

практики и анализ на резултатите. 

март-май; 

октомври-декември 

 Организиране на посещения на студенти във фирми 

и структури на публичната администрация. 

септември РУ “А. Кънчев” 

 

Създаване на нови алумни клубове на ФБМ.   

ФАКУЛТЕТ  

ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Дата Час, място Събитие 

 

 

Януари-август, 

2018г. 

Януари-август, 

2018г. 

 

 

 

 

 

Педагогически специалности – ПНУП, НУПЧЕ, 

СП, организирани от катедра ППИ 

 Участие в проект „Студентски практики“ на 

студенти от спец. СП в училища и социални 

институции. 

  



 

Май 2018 г. 

 

 
 

Януари-март, 2018г 
 

февруари –

декември,2018 

Март, 2018 г. 

 

Април, 2018г. 

 

Април, 2018г. 

 

Април, 2018г. 

 

Февруари-Април, 

2018г. 

 

Април, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в проект „Студентски практики“ на 

студенти от спец. ПНУП, НУПЧЕ и СП в детски 

градини, училища и социални институции 

 

 Вечер на специалността, с участието на 

студенти, директори на училища и детски 

градини, представители на инспектората и 

учители.  

 

 

 Срещи за обсъждане на възможности за 

приемане на студенти на стаж в училища и 

социални организации. 

 

 Провеждане на съвместни инициативи на 

студенти от клуб „Млад педагог/ социален 

педагог“ с неправителствени организации за деца 

от Центъра за работа с деца на улицата и ЦНСТ 

към БЧК . 

 Организиране и провеждане на среща на 

тема за правата на възрастните хора с участие на 

студенти от клуб "Млад педагог/социален 

педагог" в Дневния център за стари хора. 

 Организиране на национални празници от 

студенти от клуб "Млад педагог /социален 

педагог" заедно с деца, възрастни и стари хора . 

 Студенти от клуб „Млад педагог/социален 

педагог” организират Великденско боядисване 

на яйца и заедно с възрастни и стари хора 

Дневния център за стари хора. 

 Студенти от клуб „Млад педагог/социален 

педагог” организират посрещане на празника 

“Цветница” в Дневния център за стари хора, деца 

от ПГПТ „Атанас Буров” и ПГ по облекло. 

 Посещение на студенти от СП в различни 

социални институции за запознаване с тяхната 

дейност. 

 Организиране на лекция от представители на 

РЗИ за здравословния начин на живот за 

студенти от ПНУП, НУПЧЕ и СП. 

 Организиране на кръгла маса на тема 

"Развитие на образованието в Община Русе - 

реалност и перспективи. Взаимодействие на 

институциите" с участието на представители от 

ФПНО на РУ, РУО, Община Русе, директори на 

училища и детски градини. 

  Специалност БеИ, както и ПНУП, 

НУПЧЕ, СП, организирани от катедра БЕЛИ 



 

01.02.2018 

 

 

 

31.03.2018 

 

 

 

 

02-08.04.2018 

 

 

 

м. април 2018 

 

 

м. април 2018 

 

 

 

 

февруари – май 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. май 2018 

 

 

 

17.00 часа, 

Регионална 

библиотека „Любен 

Каравелов” 

 

18.00 – 22.00 часа, 

Регионална 

библиотека „Любен 

Каравелов” 

 

РБ „Любен 

Каравелов” 

 

 

Корпус 2 

 

 

 

Корпус 2 

 

 

 

ОУ/СУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русенски 

университет, зала 

„Сименс”,17.00 ч.  

 

 

 

 

 

Фантастични животни - честване на 

Нощ на книгите за Хари Потър“ . Ще учестват 

студенти от НУПЧЕ, организирани от Илияна 

Бенина и Никола Бенин  

 

Международна инициатива Нощ на 

Андерсен – за 5-ти път в Русе. Ще учестват 

студенти от НУПЧЕ, ПНУП и БеИ,  организирани 

традиционно от Илияна Бенина и Никола Бенин  

 

 

Участие на студенти от специалност 

ПНУП съвместно с ученици от русенски 

училища в Седмицата на датската книга и 

изкуствата за деца с литературно четене по 

случай 120-годишнината от рождението на 

Калина Малина. 

Представяне на резултатите от 

проект „Студентски практики“ – 

„Професионални умения и компетенции за 

успешна реализация на пазара на труда“ (с 

участието на студенти, ментори, академични 

наставници) 

 

Отворени лекции на гостуващи 

чуждестранни преподаватели по програма 

„Еразъм+“ за обмен на иновативни 

педагогически практики (в областта на 

социалната педагогика и езиковото обучение) (с 

участието на студенти, преподаватели, 

учители и представители на социални 

заведения) 

 

Работа по програмата „Йовков и 

християнските добродетели“ – Инициатива на 

Русенската Св. Митрополия за превенция на 

агресията в училище 

Участници: студенти от спец. БЕИ (II и III 

курс) 

училища: СУ „Възраждане“ – Русе; 

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 

– Русе; СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе 

Координатор специалността: доц. Мира 

Душкова, кат. БЕЛИ 

Координатор за програмата: проф. Юлия 

Попова 

 

Събития и дейности: 



 

 

 

 

май 2018 

октомври 2018 

 

Зала 2.209 

 

 

- Студентите обобщават анкети на ученици; 

- Студентите участват в дискусии с 

учениците в училищата в час по литература/ час 

на класа 

Вечер на специалността Български 

език и история, когато ще бъдат наградени 

победителите в конкурса за есе за абитуриенти в 

средните училища в Русе и областта, както и за 

студенти от специалност Български език и 

история.  

Теми за конкурса:  

1. „Блазе на тия, които могат на покажат 

раните си за Отечеството” (П.Р.Славейков, 

140 години от Освобождението на 

България); 

2. Образованието като свобода да избираш и 

смелост да мечтаеш; 

3. Историята се пише от времето. Надеждите и 

очакванията ни за българския ХХI век. 

Участие на ученици от русенските 

гимназии в студентските научни четения СНС-

2018, както и участие на колеги учители в НК  

РУ/СУ 2018. 

 

 

регулярно 

 

 Специалности от професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки 

 Участие на преподаватели, докторанти и 

студенти в семинари в Русе и други градове 

в страната, на които се представя дейността 

на софтуерни компании 

март 2018 

 

9 май, 2018 

  Посещение на студенти от професионалното 

направление в различни софтуерни фирми и 

запознаване с тяхната дейност. 

 Срещи за обсъждане на възможности за 

приемане на студенти на стаж в софтуерни 

фирми 

регулярно   Участие на служители на софтуерни фирми 

в учебния процес  

10 май 2018 

 

юни,2018 

  Участие на представители на софтуерни 

фирми във вечерта на специалността. 

 Дипломни защити на студентите от 

магистратура Софтуерно инженерство, на 

която традиционно участват и 

представители на софтуерни фирми. 

  Специалност Финансова математика 



Май  2018 г. -   Вечер на специалността, с участието на 

студенти преподаватели, учители и ученици 

от елитни русенски училища. 

май 2018г.   Студентска научна сесия с участието на 

студенти от специалността.    

юли 2018 г.   Стажове на студенти от трети курс на 

специалността в големи международни 

финансови институции в техните централи в 

София. 

  Специалност  

Педагогика на обучението по математика и 

информатика 

Май  2018 г. -   Вечер на специалността, с участието на 

студенти, преподаватели, учители и ученици 

от  училища в Русенска област. 

май 2018г.   Студентска научна сесия с участието на 

студенти от специалността.    

април 2018 г.   Среща на студентите с представители на 

Регионалното управление на образованието - 

Русе. 

   

ФАКУЛТЕТ ЮРИДИЧЕСКИ 

 

Дата Час, място Събитие 

Март 2018 Канев Център Форум „КАРИЕРИ 2018” и Ден на кариерното 

ориентиране на първокурсника.  

Май 2018 Юридически 

факултет 

Вечер на специалността 

Май 2018 Юридически 

факултет 

Студентска научна конференция 

Май 2018 Юридически 

факултет 

Работни срещи на преподаватели и работодатели 

за обсъждане на учебни планове, практическите 

упражнения, студентски практики 

 

Май 2018 Русенски 

университет 

Семинар „Измененията в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и 

влиянието му върху развитието на академичния 

състав на Юридическия факултет на Русенския 

университет“ 

Май 2018 Русенски 

университет 

Семинар "Практически аспекти по приложение на 

съдебните експертизи" 

Юни 2018 Русенски 

университет 

Научно-приложна конференция по проблемите на 

корупцията в Република България с участие на 

представители на Прокуратурата, КПКОНПИ, 

Дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР и др. 

ФАКУЛТЕТ  

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

https://www.uni-ruse.bg/faculties/YUF


Дата Час, място Събитие 

До края на месец 

юни 2018 г. 

Клиничните бази 1. Осъществяване на срещи с наставниците от 

клиничните бази – в началото на семестъра и 

непрекъснато в течение на семестъра. 

Постоянен срок 

 

РУ – Втори корпус 

и клиничните бази 

2. Срещи на членовете на учебно-методичните 

комисии по специалности от регулирани 

професии „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ с 

работодателите в основните клинични бази. 

До 30.01.2018 г. 

 

РУ – Втори корпус 

и клиничните бази 

3. Включване на представители на работодатели в 

Експертен съвет на професионално направление 

„Здравни грижи“. 

До 01.03.2018 г. РУ-2.114 

4. Подготвяне и провеждане на съвместни 

оперативни срещи с ментори от клиничните 

бази, включени в проект на МОН „Студентски 

практики“. 

20.03.2018 г. Канев център 

5. Ден на отворените врати на Русенски 

университет. Представяне на катедрите и 

специалностите от ФОЗЗГ пред граждани, 

ученици, кандидат-студенти, гости и 

работодатели. 

15.02.2018 г. 

 
Учебни заведения 

6. Участие в Деня на абитуриента с представяне на 

катедра Здравни грижи. 

30.03.2018 г. 
Хотел „Форум“ - 

София 

7. Обучение на Българска асоциация за 

лекарствена информация (БАЛИ) по регулация 

и наблюдение на хранителни добавки, 

козметични продукти, безопасност на храните и 

надзор на пазара, биопринтиране в Европейския 

съюз и България – участие на студенти и 

преподаватели от ФОЗЗГ. 

22.02. 2018 г. РУ – втори корпус 

8. Провеждане на съвместен обучителен семинар с 

Българската асоциация на професионалистите 

по Здравни грижи – клон Русе на тема Работа с 

Port cat система. 

28.02.2018 г. РУ – втори корпус 

9. Провеждане на информационна кампания за 

отбелязване на Международния ден на редките 

болести. 

15.05.2018 г. РУ, Втори корпус 

10. Подготовка и участие в студентско състезание 

„Най-добър млад специалист“ в присъствие на 

наставници и ръководители от клиничните бази. 

12.05. 2018 г. РУ, Втори корпус 

11. Провеждане на съвместен обучителен семинар 

със студенти, преподаватели, наставници и 

ръководители от клиничните бази на тема 

„Предизвикателства и перспективи пред 

специалистите по здравни грижи в съвременната 

акушеро – гинекологична практика“. 



17.05.2018 г. РУ, Втори корпус 

12. Провеждане на обучителен семинар със 

студенти, преподаватели, наставници и 

ръководители от клиничните бази на тема 

„Възможности за мобилност на студенти и 

преподаватели“ с лектор от Брюксел 

18.05.2018 г. РУ, Втори корпус 

13. Провеждане на обучителен семинар със 

студенти,  преподаватели, наставници и 

ръководители от клиничните бази на тема 

„Сестрински грижи при възрастни хора“ с 

лектор от Брюксел, Белгия. 

05.05.2108 г. РУ – Втори корпус 

14. Подготовка и отпразнуване на Международния 

ден на акушерката, съвместно с акушерки от 

клиничните бази. 

12.05.2018 г. РУ – Втори корпус 

15. Подготовка и отпразнуване на Международния 

ден на медицинската сестра, съвместно с 

медицински сестри от клиничните бази и 

БАПЗГ. 

м. март 2018 г. 
АГ комплекс 

УМБАЛ Канев 

16. Поздрав с мартеници за Баба Марта към майките 

и техните бебета в Акушеро-гинекологичен 

комплекс на УМБАЛ Канев. 

Май 2018 г. РУ – зала 2.101 

17. Участие  на студентите от клуб „Здраве“ в 

национална кампания за измерване на 

артериалното налягане  във връзка с отбелязване 

на Световния ден за борба с хипертонията 

съвместно с Българската лига по хипертония. 

Март 2018 г. РУ – Втори корпус 

18. Лектория по проблеми насилието над 

жени. Представяне на проект „HASP – Honour 

Ambassadors against Shame Practices“ 

(Посланици на добра воля срещу практиките на 

насилие, основано на честта) се реализира в 

партньорство между организации от пет страни 

от Европейския съюз Италия, Испания, Гърция, 

България и Великобритания. Участник от 

българска страна е Фондация „Джендър проект 

в България“. Реализирането на проекта в 

община Русе и в съседните общини ще бъде 

подпомогнато от екипа на Сдружение „Център 

Динамика“ – Русе.  
 

Март 2018 г. РУ – Втори корпус 

19. Отбелязване на Световния ден на социалната 

работа – 2018. Конкурс за студентска творба 

(есе, презентация, брошура, плакат, постер, 

видеоматериал и др.) по тема на Европейската 

асоциация на училищата по социална работа – 

EASSW „Насърчаване на общността и 

устойчивостта на околната среда“. 
 

Април 2018 г. РУ – Втори корпус 

20. Обучение на студенти по проект „HASP – 

Honour Ambassadors against Shame Practices“ 

(Посланици на добра воля срещу практиките 

на насилие, основано на честта).  
 



Май 2018 г. 

РУ – Втори корпус 21. Участие в Иновативно младежко ЕКСПО 

IIІ. Представяне на дейности и продукция на 

членове на Клуба на социалния работник. 

 

 

Май 2018 г. 

РУ – Втори корпус 22. Регионален семинар „Добри образователни и 

професионални практики в областта на 

социалните дейности“ (организатори Клуб на 

социалния работник и Национален алианс за 

социална отговорност – НАСО). Планира се 

международно участие на Университет Питещи, 

Румъния и Брестки университет, Беларус. 

Ноември и 

декември 2018 г. 

РУ – Втори корпус 23. Отбелязване на световните дни срещу 

насилието, основано на пол и участие в 

свързана-та с него кампания. Лектория по 

проблеми на основаното на пол насилие. 

Конкурс за творби на студенти във връзка със 

световните дни срещу насилието, основано на 

пол (плакати, презентации, есета и др.). 

Декември 2018 г. 

РУ – Втори корпус 24. Отбелязване на 3 декември – Международен ден 

на хората с увреждания. Конкурс за студентска 

творба (есе, презентация, брошура, плакат, 

постер, видеоматериал и др.). 

ФИЛИАЛ СИЛИСТРА 

Дата Час, място Събитие 

20 март 2018 Русенски 

университет 

Канев център 

Представяне на Филиал-Силистра в Ден на 

отворените врати в Русенски университет. 

21 март 2018 Русенски 

университет 

Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на 

първокурсника в Русенски университет. 

21.03.2018 Филиал Силистра 

 

Ден на Франкофонията 

1. Изложба във Фоаето на Филиала 

2. Презентация, подготвена от студенти от  БЕФЕ, 

излъчвана по монитора във Фоайето. 

3. Конкурс за есе 

26 април 2018 Филиал Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация на тема: 

„Как да уча с мобилен телефон“, за ученици от  

училищата на областта. 

26 април 2018г. Филиал Силистра 

204 зала 

Вечер на специалностите АИ и ЕИ на тема 

“Транспорт и прогрес”, за студенти и ученици от 

средните училища в  гр. Силистра 

26 април-май 2018г. Фоаето на Филиала 

 

Изложба по повод 5 години от създаване на 

Студентска учебно-изследователска лаборатория 

„Културно-историческо наследство“ 

април  2018 г. Филиал Силистра 

 

Регионален литературен конкурс за есе за ученици 
ХІ – ХІІ клас и студенти  І – ІV курс 
 

26 април 2018 Фоаето на Филиала Провеждане на Ден на отворените врати. 

Отчитане на резултатите от проведените конкурси. 

Присъстват: студенти, преподаватели, базови 

учители и ученици от училища в Силистра. 

Представяне пред медиите. 

26 април 2018 Филиал Силистра 

 

Провеждане на Студентска и докторантска научна 

сесия във Филиал Силистра. 



18 май 2018 г. Филиал Силистра 

 

Тържество по повод 24 май с представители на 

държавната и общинска власт в Силистра и 

работодатели. Награждаване на изявени студенти. 

 

18 май 2018 Филиал Силистра Издаване на в-к „Устрем” и популяризиране сред 

обществеността на Силистра. 

18 май 2018 Филиал Силистра Изложба по повод 50 години от създаване на в-к 

Искра 

19 октомври 2018 Филиал Силистра Научна конференция  с международно участие 

Научни четения 2018 

ноември, 

2018 г. 

Филиал Силистра 

 

Ден на кариерното развитие на студентите от 

всички курсове от инженерните и педагогическите  

специалности с участието на Центъра за кариерно 

развитие на Русенски университет и Бюрото по 

труда- Силистра. 

целогодишно Филиал Силистра 

фоайе 

Представяне на реализацията на алумни от 

специалностите във Филиала–под формата на 

видеоклипове и презентации. 

целогодишно Училища и фирми  Провеждане на практики в реална работна среда по 

„Проект студентски и ученически практики”. 

целогодишно Филиал Силистра 

 

Подписване на споразумения за партньорство 

между Филиал – Силистра и работодатели. 

ФИЛИАЛ РАЗГРАД 

Дата Час, място Събитие 

21 март 10:00 ч. Канев 

център, Русенски 

университет  

Форум „КАРИЕРИ 2018” и Ден на кариерното 

ориентиране на първокурсника. Срещи с 

работодатели, участници във форума. 

март – април Филиал – Разград 

или във фирмите  

Работни срещи с фирми от региона в областта на 

биотехнологиите, хранителните технологии и 

химичните технологии.  

април – май Фирми от региона Учебно - производствена практика на  студентите 

от ІІ курс във фирми от региона. 

февруари - май Филиал - Разград Студенти на работа във фирми по проект 

„Студентски практики“. 

9 май Библиотеката на 

Филиал – Разград 

 

Кулинарна Европа – да се насладим на българския 

вкус! 

С участието на студенти и фирми от хранителния 

бранш. 

16 – 17 май Филиал – Разград 

Зала 302Б 

Студентска научна сесия. Представяне на 

студентски разработки. Участват студенти и 

специалисти от фирмите. 

16 – 17 май Филиал – Разград 

Зала 302Б 

Информационно събитие с участието на студенти, 

академичната общност, представители на бизнес 

средите и на местните власти от Област Разград: 

съвместно с Европейски информационен център 

Велико Търново 

юли Фирми от региона Провеждане на специализираща практика на 

студенти от ІІІ курс във фирми от региона. 

септември Филиал - Разград Срещи на випускници с работодатели на 

промоцията на Випуск` 2018  



2 – 3 ноември Хотел CARTOON 

Разград 

Ежегодна научна конференция. 

Участват: академична общност от наши и чужди 

университети, специалисти от фирми.  

 


