
 

Русенски университет "Ангел Кънчев" 
70 години 

с лице към знанието, младостта и бъдещето 
____________________________________________ 

 

ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’ 
(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА  

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2016 ) 
 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ 

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

17.03 Фирма Варекс Изнесен семинар във фирма Варекс-Русе с участие на 
студенти от специалност МСТ 

април Русенски 
университет 

Семинар от фирма Златекс на тема Нова техника и 
технологии в земеделието 

април Фирма Рапид Изнесен семинар във фирма Рапид КБ ООД с участие на 
студенти от специалност МСТ и ЗТТ 

април Русенски 
университет 

Вечер на специалностите, с участието на студенти, 
преподаватели от факултета и гости от фирми. 

12.05-14.05 Русенски 
университет 

Русенско изложение на земеделска, автомобилна, 
индустриална и електронна техника – среща с 
работодатели, производители и дистрибутори на 
земеделска техника. 

12.05-14.05 Русенски 
университет 

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния факултет 
с работодатели  

май Русенски 
университет 

Провеждане на Студентска научна сесия в Аграрно-
индустриалния факултет с представители на работодатели.   

ежегодно Русенски 
университет 

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; и 
др.Установяване на нови връзки с други работодатели. 

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. 

09.05-27.05 
Русенски 

университет 
Корпус 2 

Провеждане на Студентска научна сесия във факултет 
“Машинно-технологичен” с представители 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. 

09.05-27.05 Помещения на 
МТФ 

Демонстрация на съвременна техника за 
металообработване и сглобяване пред студенти и 
преподаватели от Русенски университет “А. Кънчев” 

09.05-27.05 
Русенски 

университет 
Корпус 2 

Провеждане на “Кръгла маса” на тема: “Проблеми на 
техническото обучение на бъдещите инженери” среща и 
разговори с работодатели от северна България. 

09.05-27.05 
Русенски 

университет 
Корпус 2 

Среща – диалог на студенти и представители на фирми 
“Труд - АД”, “Метал – АД Шумен”, “МБМ - Русе” и др. 

06.2016 
Русенски 

университет 
Канеф център 

Участие в Празник на Роботиката. 

ФАКУЛТЕТ  
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА 

Дата Час, място Събитие 

Март – Май 6.306 Участие на представител на фирма Сирма Ай Ти Ти в 
обучението на студенти 

08-20.02.  6.212 Участие на представител на фирма Форшунг-Директ 
ЕООД в обучението на студенти 

12.02  Включване на факултета в академичната програма на световния 
ИТ гигант Тексас Инстументс (Texas Instruments) 

23.02 2.209 Среща-семинар с представители на фирма Ритбул, 
дистрибутор на продукта ePlan 



 

26.02. 15:00, 6.212 Участие на представител на фирма Мусала Софт в 
обучението на студенти 

23.03. 10:00, Канев 
център 

Форум кариери 2016 

26.03. 11:00, 2Г.204 MUFIN – Практическа конференция на „Мусала Софт“ 
Провеждане на интервюта за работа. 

29.03. 13:30, 2Г.204 Среща с представители на световния технологичен гигант 
Huawei, България 

06.04. 10.326 Презентация на фирма IBB за възможностите за стажове  

07.04. гр. Козлодуй Посещение на АЕЦ Козлодуй от студенти специалност 
„Електроенергетика и електрообзавеждане“ 

13.04.  Създаване на професионален клуб „Адруино“ с 
представители на фирми, използващи платформата 

26.04. 16:00, 6.301 Среща на студентите с фирмите, подкрещящи конкурса по 
дисциплината „Компютърна периферия“ 

26.04. 2Г.204 Среща с представители на фирма „Вистион“, България 

май 7.205 Участие на представител на фирма ДАРТЕК в обучението 
на студенти 

м. май  Среща-семинар с представители на фирма „Актив Ел 
Инженеринг“ 

м. май 2Г.204 Среща с представители на фирма „VMware“, България 

11.05. 16:00, Канев 
център 

Вечер на специалностите от факултета. Награждаване на 
студенти и представяне възможности за работа от 
спонсори на Факултета. 

м. октомври  гр. Русе Посещение в ТЕЦ - Русе 

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

08.03.2016 
Русенски 

университет 
Среща на студентите от транспортен факултет с 
представители на фирма “Еконт Експрес “. Представяне на 
различни възможности за кариерно развитие. 

23.03.2016  
Русенски 

университет 
Осигуряване на контакт между студенти и фирми чрез  
Форум „Дни на кариерата 2016”. 

04-05.2016 
Русенски 

университет 
Провеждане на срещи на студенти с фирми. Организиране 
на презентации на фирми. 

04-06.2016 гр. Русе 
Посещение на фирми в гр. Русе. Запознаване на студентите 
с дейността на различни фирми. 

04-06.2016 Фирми 

Среща на преподаватели от факултета с представители на 
фирми. Обсъждане на възможностите за сключване на 
договори за сътрудничество между фирми и Русенския 
университет. 

05.2016 Русенски 
университет 

Провеждане на среща на студентите от факултета с 
представители на транспортни фирми. 



 

06.2016 
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. 

05.2016 
Русенски 

университет 
XVII Русенско изложение 2016 – среща на студенти с 
представители на автомобилна техника. 

05.2016 
Русенски 

университет 

Представяне на разработки на студенти в областта на 
транспорта на студентска научна сесия пред 
преподаватели и работодатели. 

ФАКУЛТЕТ  
БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 

Дата Час, място Събитие 

12.04.2016 14.00 
Аула 2.101 на 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. 

14.04.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 -13.00 
Аула 2.101 на 
Русенски 

университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среща с работодатели в рамките на Дните на кариерата 
2016 
Дейности на срещата: 
- представяне на  специалностите на Факултет 
„Бизнес и мениджмънт”; 
- представяне на Алманах на завършващите студенти 
от випуск 2016 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. 

09.05.2016 Русенски 
университет 

Дни на алумни “Европеистика”. 

септември Русенски 
университет 

Създаване на нови алумни клубове на ФБМ.   

март-май; 
октомври-
декември 

 Организиране на посещения на студенти в предприятия от 
реалния, финансовия и публичния сектор. 

целогодишно Русенски 
университет 

Посещения на Дирекция БЮРО ПО ТРУДА „Русе“ в РУ 
„А. Кънчев“ и запознаване на студентите с програми и 
мерки за заетост. 

целогодишно Русенски 
университет 

Подписване на споразумения за партньорство между 
факултет „Бизнес и мениджмънт“ и работодатели. 



 

целогодишно  Русенски 
университет 

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. 

ФАКУЛТЕТ  
ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Дата Час, място Събитие 

 

 

Март-Април 

2016 г. 

 

 

Април 

2016 г.  

 

Април 

2016 г.  

 

 

Април-Май 

2016 г.  

Май, 2016 г. 

 

Юни-юли, 

2016 г. 

 Педагогически специалности – ПНУП, НУПЧЕ, СП, 
организирани от катедра ППИ 

 Организиране на среща със служители от дирекция 
„Бюро по труда" - Русе за запознаване на 
студентите от катедра ППИ с пазара на труда, 
възможностите за работа и стажуване, действащите 
програми и мерки за заетост и обучение. 

 Участие на студенти от клуб  „Млад 
педагог/социален педагог”, съвместно с деца от 
социални институции/училища, и възрастни хора в 
благотворителна кампания по повод Великден. 

 Повишаване информираността и чувствителността 
на студентите от клуба по проблемите на 
домашното насилие, и запознаване с дейности по 
превенция и защита от домашното насилие. 
Проектът се реализира от фондация Център „Надя”-
клон Русе. 

 

 Провеждане на работна среща със възрастни хора, 
ползватели на социални услуги в област  Русе. 
Потребители, студенти от клуб „Млад 
педагог/социален педагог” и представители от 
Дирекция „Социално подпомагане” към Агенция за 
социално подпомагане ще обсъждат  проблемите на 
възрастните хора и техните права. 

 Вечер на специалността, с участието на студенти, 
директори на училища и детски градини, 
представители на инспектората и учители.  

 Участие на студенти от клуб „Млад 
педагог/социален педагог” в конкурс „Солидарност 
между поколенията“, организиран съвместно със 
социални институции от гр. Русе. 

 

 

6.02.2016 г. 
 

 

 

РБ „Л. 
Каравелов“ 

Специалност БеИ, както и ПНУП, НУПЧЕ, СП, 
организирани от катедра БЕЛИ 

 Клуб „Афект“ – музикално ателие със студенти от 
спец. ПНУП, Регионална библиотека и ученици от 
детски градини и училища 
 



 

 

16.03.2016 г. 
 

 

Март,2016 г. 

 

25.04.2016 г. 
 

 

Май 2016 г. 
 

 

 
 
11.05.2016 г. 
 
 
 
Септември  
2016 г. 
 

 

Регулярно 
2016 г. 

 

РУ, Канев център 
10.00 ч. 
 

РУ, зала 
„Сименс“ 
 
 

РБ „Л. 
Каравелов“ 
 
 
РУ, Корпус 2 
 
 
 
 
 
 
РУ, Корпус 2 
 
 
Исторически 
музей - Тутракан 
 

Клуб на 
културните 
дейци, 
Зала „Култура“, 
РДТ „Сава 
Огнянов“ – 
Камерна зала 
Община Русe 

 Дни на отворените врати – студ. от спец. БИ, 
ученици, учители, родители, преподаватели от 
катедрата 

 
 

 Семинар на тема: РУ „А. Кънчев“ и Регионална 
библиотека  „Л. Каравелов“ – партньорство и 
образование с участие на колеги от РБ – 
възпитаници на РУ от спец. БИ и НУПЧЕ 

 
 Участие в национална тематична конференция, 

организирана от Регионалната библиотека 
 

 Дни на специалността, с участие на ученици и 
учители от СОУЕЕ „Константин Кирил Философ“, 
СОУ „Христо Ботев“ – гр. Русе, с представители на 
Регионален инспекторат на образованието, 
Регионален исторически музей и преводачът Румен 
Стоянов 
 

 Поетична среща по случай 150-годишнината от 
рождението на Пенчо Славейков – съвместно с 
Регионална библиотека, студенти от спец. БИ, спец. 
ПНУП и  НУПЧЕ, ученици от СОУ „Хр. Ботев“ 

 Участие на преподаватели и студенти от спец. БИ 
съвместно с Регионален исторически музей, 
Държавен архив - Русе, в научна конференция по 
случай Първата световна война 

 Представяне на книги и автори пред русенската 
общественост, в училища, в РБ „Л. Каравелов“, в 
Регионалния исторически музей 
 

 

 

   

   

2016 – 2017 г. 
 

Регионална 
библиотека 
Регионален 
исторически 
музей 
Държавен архив 
Детски градини 
Основни 
училища 
и гимназии 
 

 Участие в проект „Студентски практики“ на 
студенти от спец. БИ, ПНУП, НУПЧЕ в РБ „Л. 
Каравелов“, Регионалния исторически музей, 
Държавен архив, детски градини, училища 

 



 

Декември 
2016 г. 

РУ, Корпус 2  Езиково състезание „Знаете ли български език“ – 
студенти от БИ, ПНУП, НУПЧЕ, СП, ученици от СОУ 

 

 

 

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 

февруари, 
март 

  Срещи за обсъждане на възможности за приемане 
на студенти на стаж в софтуерни фирми 

регулярно   Участие на служители на софтуерни фирми в 
учебния процес  

април 2016 

 

юни,2016 

 

Март 2016 

  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. 

 Посещение на студенти от професионалното 
направление в различни софтуерни фирми и 
запознаване с тяхната дейност. 

 

Март 2016 

 Специалност ПОМИ 

 Среща-дискусия "Как в учебните часове можем да 
провокираме обучаемите към индивидуално 
участие по пистата "самопитане-отговор-знание"?", 
организирана от 
секция Математика, информатика и физика на СУ-
Русе, с участието на членове на секцията,  на 
изявени учители и на хора с опит в образованието в 
град Русе  

 

Май 2016   Вечер на специалността, с участието на студенти 
преподаватели, представители на инспектората,  
директори на училища и учители 

Май 2016 

 

  Студентска научна сесия с участието на студенти и 
на ученици и преподаватели от училища в Русе  

  Специалност Финансова математика 

март 2016 - 
май 2016 

  Вечер на специалността, с участието на министъра 
на Финансите, студенти преподаватели, учители и 
ученици от елитни русенски училища. 



 

май 2016   Студентска научна сесия с участието на студенти от 
специалността.    

юли 2016   Стажове на студенти от трети курс на 
специалността в големи международни финансови 
институции в техните централи в София. 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

10.05.2016 Русенски 
университет 

Студентска научна конференция 

12.05.2016 Русе Среща с потребителите на кадри 

14.05.2016 Административен 
съд - Русе 

Симулация на административен процес – 
Административен съд - Русе 

16.05.2016 Русенски 
университет 

Вечер на правните клиники 

ФАКУЛТЕТ  
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

Дата Час, място Събитие 

01.03.2016 

Русенски 
университет 

Лекция по проблеми на общественото здраве (соматично и 
психично здраве) в България (лектор: проф. д-р Петър 
Иванов – Демографски институт към БАНИ) в Клуб на 
социалния работник. 

16 Март 2016 Канев център 
Ден на отворените врати на Русенски университет. 
Представяне на катедрите и специалностите от ФОЗЗГ 
пред граждани, ученици, кандидат-студенти и гости. 

14.03.2016 

Русенски 
университет 

Отбелязване на Световния ден на социалната работа в 
Клуб на социалния работник  – 2016. Конкурс за 
студентска творба (есе, презентация, брошура, плакат, 
постер, видеоматериал и др.) по тема на Европейската 
асоциация на учи-лищата по социална работа – EASSW 
„Насърчаване на достойнството и стой-ността на 
народите“. 

16 и 
17.04.2016 

РУ- КТ.Аула Клинична лаборатория" Детето и неговите симптоми"  

30.04.2016 

Русенски 
университет 

Толерантност и недискриминиране хората с увреждания 
(Клуб на социалния работник). Дискусия – 1. Представяне 
на проблеми на хората с увреждания, осигуряването на 
достъпна физическа и информационна среда за хората с 
увреждания, интегрирането им  в обществото и 
оползотворяване на потенциала и възможностите им. 

13.05.2016 
Русенски 

университет 
Работна среща „Работа в мултидисциплинарен екип“ - 
"Карин дом" - Варна 

13.05.2016 
Русенски Демонстрации „Практически умения по масаж и други 

методи“ 



 

университет 

25.05.2016   
Русенски 

университет 
Среща с  клинични наставници от МБАЛ-Русе и МБАЛ-
МЕДИКА 

Септември 
2016 

Русенски 
университет 

Среща с работодатели за специалност Ерготерапия и 
Кинезитерапия  

Септември. 
2016 

Аула 1 

Официална промоция на ВИПУСК 2016 във ФОЗЗГ (първи 
випуск социални дейности, сестри, акушерки, 
кинезитерапевти, ерготерапевти,) с участието на 
представители (евент. отново председателя) на БАПЗГ, 
ръководители на лечебни и социални заведения в Русе, 
както и представители на областна и ибщинска 
администрация.. 

30.10.2016 

Русенски 
университет 

Толерантност и недискриминиране хората с увреждания 
(Клуб на социалния работник). Дискусия – 2. Представяне 
на проблеми на хората с увреждания, осигуряването на 
достъпна физическа и информационна среда за хората с 
увреждания, интегрирането им  в обществото и 
оползотворяване на потенциала и възможностите им. 

30.11.2016 
Русенски 

университет 
Провеждане на изследване за нагласите към хората с 
увреждания сред студентската общност във факултет 
„Обществено здраве и здравни грижи“.  

3.12.2016 Русенски 
университет 

Отбелязване на 3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания (в Клуб на социалния работник).  

 

До Декември 
2016 

Русенски 
университет 

Среща на преподаватели и студенти от ФОЗЗГ с 
ръководствата на лечебните заведения от Област Русе и 
съседни административно-териториални области - 
Силистра, Разград, Търговище, свързана с възможностите 
за бъдеща реализация на завършилите студенти и 
съответствие с потребностите на лечебната мрежа в тези 
региони. 

До Декември 
2016 

Русенски 
университет 

Среща на преподаватели и студенти от ФОЗЗГ с 
ръководството на Българска асоциация за лекарствена 
информация (на която вече ФОЗЗГ е асоцииран член), 
свързана с възможностите за бъдеща специализация, 
квалификация и профилиране на  завършилите студенти в 
сферата на регулаторните органи и институции на 
регионално, национално и международно ниво. 
ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА 

Дата Час, място Събитие 

16 март  Русенски 
университет 
Канев център 

Представяне на Филиал - Силистра в Ден на отворените 
врати в Русенски университет. 

23 март  Русенски 
университет 
Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на първокурсника 
в Русенски университет. 



 

март  2016 г. Община 
Силистра   

Участие на студенти от КФН в семинар на тема "Резилианс 
– приложение в социално-педагогическата работа", 
организиран от фондация „Ръка за помощ“- Добрич. 

март  2016 г. Община 
Силистра  

Участие на студенти от КФН в обучение на представители 
на неправителствения сектор на тема "Управление на 
проекти или как да превърнем една идея в проектно 
предложение". 

март 2016 г. ОУ „Отец 
Паисий“ 

Провеждане на серия открити уроци по Практически 
английски език във Филиал Силистра и уроци по 
английски език по време на Стажанската педагогическа 
практика по английски език в ОУ „Отец Паисий“ с ко-
водещи Милена Цанева, бивш възпитаник на Филиала и 
английското семейство Джон и Джоан Итън. 

март  2016 г. ПГСУАУ 
„Атанас Буров“ 

Открит урок в ПГСУАУ „Атанас Буров“ пред студенти от 
ІІІ курс, спец. БЧЕ и учители от гр. Силистра с използване 
на синергетични обучителни техники на тема: „Старият 
завет–митология на предхристиянството“. 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици от училища в Силистра. 

април  2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на конкурси за превод от английски, 
румънски и френски език на български език. В журито за 
превод от английски на български език участва 
английското семейство Джон и Джоан Итън.  Присъстват: 
студенти, преподаватели, базови учители и ученици от 
училища в Силистра; ученици и преподаватели от лицея в 
гр. Остров, Румъния. 

април - май  
2016 г. 

с. Сребърна Участие на студенти-стажанти по английски език като 
фасилитатори на курс по английски език с деца и 
пенсионери от с. Сребърна. Курсът е организиран от 
кметството на с. Сребърна и английското семейство Джон 
и Джоан Итън. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 
116 зала 

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. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация или web сайт на 
тема „От телефонния кабел до мобилните комуникации“, 
организиран от  катедра ТПМН за  ученици от  училищата 
на областта. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация на тема „Животът е 
невъзможен без физиката“, организиран от  катедра ТПМН 
за студенти и  ученици от  училища на областта. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 
203 зала 

Вечер на специалността на тема “Транспорт и прогрес”, 
свързана със спецификата на специалността ТТТ и 
Автомобилно инженерство пред студенти и ученици от 
средните училища. 

 април 2016 г. Филиал - 
Силистра 
227 зала 

Провеждане на семинар и викторина със студенти от 
специалност Електроинженерство и ученици от средните 
училища на тема “Ефективно използване на 
електрическата енергия”. 

27 април 2016  Филиал-Силистра 
 

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати. 
Отчитане на резултатите от проведените конкурси. 



 

Организиране на Втората борса за добри педагогически 
практики. 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици от училища в Силистра. Представяне пред 
медиите. 

27 април  
2016 г. 

Филиал - 
Силистра 

 

Дебат на тема: „За буквите на Храбрия Черноризец – в 
миналото и днес“ със студенти и преподаватели от 
катедрата. 

27 април  Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на демонстративен уъркшоп на английски 
език на тема “Промени в климата. Глобално затопляне” 
със студенти и ученици от училища в Силистра, лектор 
Джон Йтън.  

април 2016 Филиал-Силистра Издаване на в-к „Устрем” и популяризиране сред 
обществеността на Силистра. 

09 май 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на Студентска и докторантска научна сесия 
във Филиал Силистра. 

13 май 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Тържество по повод на Майски научни четения с 
представители на държавната и общинска власт в 
Силистра и работодатели. 
Провеждане на Научна конференция с международно 
участие 

24 май 2016 Дом на учителя 
Гр. Силистра 

Участие на преподаватели и студенти при учредяване на 
СНЦ ,,Клуб на учители пенсионери ,,Иван Байчев ". 

целогодишно Филиал - 
Силистра 

 

Подписване на споразумения за партньорство между 
Филиал – Силистра и работодатели. 

целогодишно Филиал - 
Силистра 
LICEUL 

"REGELE 
CAROL I" 

Ostrov 

Подписване на споразумения за партньорство 
и обучение по педагогическа практикана студентите от 
специалност „Педагогика на обучението по български език 
и румънски език“ 

целогодишно Училища и 
фирми  

Провеждане на практики в реална работна среда по 
„Проект студентски и ученически практики” 

ноември Филиал - 
Силистра 

 

Отбелязване на 1 ноември- Деня на будителя с клуб 
Алумни, учители и ученици от базовите училища, 
експерти от РИО на МОН. 
ФИЛИАЛ-РАЗГРАД 

Дата Час, място Събитие 

23 март 2016 г 10:00 ч. Канев 
център на 
Русенски 

университет  

Форум „КАРИЕРИ 2016” и Ден на кариерното 
ориентиране на първокурсника. Срещи с работодатели, 
участници във форума. 

март – април 
2016 г. 

Разград  Работни срещи с фирми от региона (Амилум България 
ЕАД, Антибиотик АД Разград, Биовет – Разград АД и др.). 



 

април – май 
2016 г.  

Фирми от 
региона 

Провеждане на учебно - производствена практика на  
студентите от ІІ курс във фирми свързани с 
професионалните направления във Филиала. 

април – май 
2016 г. 

Филиал - Разград Презентации на фирми, с цел професионално ориентиране 
на студентите. 

11 май 2016 г. Филиал - Разград Представяне на студентски разработки пред 
представителите от бизнеса. 

май 2016 г.  Филиал - Разград Регионален научен семинар Нови материали и 
нанотехнологии с участието на студенти и специалисти от 
фирмите. 

юли 2016 г. Фирми от 
региона 

Провеждане на специализираща практика на студенти от 
ІІІ курс във фирми от региона. 

09 - 20 май 
2016 г. 

Филиал - Разград  Среща на студентите с успешно реализирани  
възпитаници на Филиал - Разград; 

 Работна среща на Консултативния съвет и съвета по 
Качество на образованието към Филиал-Разград; 

 Среща - разговор на студентите с представители на 
фирми относно възможностите за работа, които 
предлагат. 

 

 


