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ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’ 

(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА  

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2017 ) 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ И ФИЛИАЛИТЕ 

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

април KANEFF CENTRE 
Семинар от фирма InterAgri на тема 

Новости в прибиращата техника 

април 

Русенски 

университет 

Вечер на специалностите, с участието на 

студенти, преподаватели от Аграрно 

индустриален факултет и гости от фирми. 

май 

Русенски 

университет 

Русенско изложение на земеделска, 

автомобилна, индустриална и електронна 

техника – среща с работодатели, 

производители и дистрибутори на 

земеделска техника. 

май 

Русенски 

университет 

Провеждане на Студентска научна сесия в 

Аграрно-индустриалния факултет с 

представители на работодатели.    

през цялата година 

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 от централна и 

южна България. 

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 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 

Русенски 

университет  

Корпус 2 

Провеждане на станалата традиционна - 

“Кръгла маса” на тема: “Проблеми на 

техническото обучение на бъдещите 

инженери” среща и разговори с 

работодатели от северна и централна 

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  

Канев център 

Участие в Празник на Роботиката. 

10.2017 град Горно 

Оряховица 

 Участие в проява посветена на младежкото 

техническо творчество. Провеждано за втори 

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 

22.03.2017 10:00, Канев център Форум кариери 2017 

м. май 16:00, Канев център 

Вечер на специалностите от факултета. 

Награждаване на студенти и представяне 

възможности за работа от спонсори на 

Факултета. 

14.03.2017 

10 ч. , 

ЕНЕРГО-ПРО 

Диспечерски център 

за управление на 

мрежата, гр. Русе  

Посещение на студенти в диспечерски 

център на ЕНЕРГО-ПРО в Русе 

Катедра ЕСЕО 

14.03.2017 

10 ч. , 

ЕНЕРГО-ПРО 

Диспечерски център 

за управление на 

мрежата, гр. Русе  

Посещение на студенти в диспечерски 

център на ЕНЕРГО-ПРО в Русе 

06.04.2017 гр. Козлодуй 

Посещение на АЕЦ Козлодуй от студенти 

специалност Електроенергетика и 

електрообзавеждане 

м. септември  
Русенски 

университет, 10.316 

Семинар на електромонтажна фирма „ЕЛ” 

ЕООД 

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

АД 

м. октомври  
ЗИТА Русе 

Карбохим ООД 

Посещение и запознаване на студентите с 

фотоволтаичната централа на фирмата 

м. ноември гр. Русе Посещение в ТЕЦ - Русе 

м. декември  
Подстанция Север, 

Русе 

Посещение на студенти в Подстанция Север 

на ЕНЕРГО-ПРО в Русе 

Катедра АМ 
 

16.03.2017 10.221 
Среща-семинар с представители на фирма 

Етика сервиз, гр. Шумен 

13.04.2017  

Посещение на Оргахим АД – гр. Русе от 

студенти специалност „Автоматика и 

мехатроника" 

Катедра Електроника 

м. април 2017 10.330 Презентация на фирма СЕТ АД 

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

м. октомври  Посещение на СЕТ АД 



м. ноември  Презентация на фирма IDT 

Катедра КСТ 

март – май 6.306 
Участие на представител на фирма Сирма 

Ай Ти Ти в обучението на студенти 

06-18.02.2017  6.212 

Участие на представител на фирма 

Форшунг-Директ ЕООД в обучението на 

студенти 

08.04.2017 11.00, 2Г.204 
MUFIN – Практическа конференция на 

фирма МусалаСофт 

29-30.04.2017 2Г.204 
NASA International Space Apps Challenge - 

Bulgaria 

Май 2017 7.105 
Участие на представител на фирма ДАРТЕК 

в обучението на студенти 

Катедра ТК 

15.03.2017 1.215 
Среща с представители на фирма „Metrisis”, 

България 

20.03.2017 10 часа, 2Г.204 
Среща с представители на фирма „VMware”, 

България 

04-05.2017 2Г.204 
Среща с представители на фирма „Вистеон”, 

България 

04-05.2017 1.215 Уеб Семинар  „Metrisis”, България 

04-05.2017 2.101 
Среща с представители на фирма Сименс - 

България 

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

02-03.2017 

Русенски 

университет 

Среща на студентите от транспортен 

факултет с представители на Учебен център 

„Христов 2008“ ЕООД и Учебен център 

”Поликар Русе”.  Представяне на различни 

възможности за кариерно развитие. 

03-04.2017 

 

Фирми 

Среща на студентите от транспортен 

факултет с представители на „Пристанищен 

комплекс – Русе“ ЕАД и „Агенцията за 

проучване и поддържане на река Дунав“ – 

гр. Русе. Обсъждане на възможности за 

кариерно развитие. 

03-05.2017  

Русенски 

университет 

Осигуряване на контакт между студенти и 

фирми чрез  

Форум „Дни на кариерата 2017”. 

04-05.2017 
Русенски 

университет 

Провеждане на срещи на студенти с фирми. 

Организиране на презентации на фирми. 

04-06.2017 гр. Русе 

Посещение на фирми в гр. Русе. Запознаване 

на студентите с дейността на различни 

фирми. 

04-06.2017 Фирми 

Среща на преподаватели от факултета с 

представители на фирми. Обсъждане на 

възможностите за сключване на договори за 



сътрудничество между фирми и Русенския 

университет. 

05.2017 Русенски 

университет 

Провеждане на среща на студентите от 

факултета с представители на транспортни 

фирми. 

05.2017 
Русенски 

университет 

XVIII Русенско изложение 2017 – среща на 

студенти с представители на автомобилна 

техника. 

05.2017 
Русенски 

университет 

Представяне на разработки на студенти в 

областта на транспорта на студентска научна 

сесия пред преподаватели и работодатели. 

05-06.2017 
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. 

ФАКУЛТЕТ 

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 

Дата Час, място Събитие 

25.04.2017 Русенски 

университет 
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. 

27.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русенски 

университет 
Среща с работодатели в рамките на Дните 

на кариерата 2017 

Дейности на срещата: 

- представяне на  специалностите на 

Факултет „Бизнес и мениджмънт”; 

- представяне на Алманах на 

завършващите студенти от випуск 2017 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. 

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. 

09.05.2017 Русенски 

университет 

Дни на алумни “Европеистика”. 

 



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. 

целогодишно  Създаване на нови и утвърждаване на 

съществуващи партньорства с 

работодателите чрез Проекта на МОН 

„Студентски практики“, Съвета на 

настоятелите, контакти при провеждане 

„Дни на кариерата“, контакти с ЦКР, връзки 

със завършили студенти. 

март-май; 

октомври-декември 

 Организиране на посещения на студенти във 

фирми и структури на публичната 

администрация. 

септември Русенски 

университет 

Създаване на нови алумни клубове на ФБМ.   

ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Дата Час, място Събитие 

 

 

Януари-август, 2017г. 

 

17.02.2017г 

 

24 февруари 2017 г. 

 

Март, 2017 г.  

 

 

13.04.2017 г. 

 

5.04.2017 г. 

 

 

 

Май, 2017 г. 

 

Май, 2017 г. 

 

Юли, 2017 г. 

 

 

 

 

22.05. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аула 2 на Русенския 

университет 

 

 

 

 

Педагогически специалности – ПНУП, 

НУПЧЕ, СП, организирани от катедра ППИ 

 Участие в проект „Студентски 

практики“ на студенти от спец. ПНУП, 

НУПЧЕ и СП в детски градини, училища 

и социални институции 

 

 Провеждане на съвместна инициатива 

на студенти от клуб „Млад педагог/ 

социален педагог“, дамски клуб 

„Сороптимист Интернешънъл“ с децата 

от Центъра за работа с деца на улицата и 

Приюта към БЧК  - Ателие “Сръчни 

ръце“. 

 Участие на работодатели и студенти  

от клуб "Млад педагог/социален педагог"  

в Първия Обществен форум ” на тема „С 

грижа за възрастните хора за активно 

дълголетие”.  

 Студенти от клуб "Млад педагог 

/социален педагог" заедно с възрастни и 

стари хора от Дневния център за стари 

хора.  организираха  празника Първи 

март. 

 Студенти от клуб „Млад 

педагог/социален педагог”  организираха 

Великденско боядисване на яйца и заедно 

с възрастни и стари хора Дневния център 

за стари хора. 

 Студенти от клуб „Млад 



педагог/социален педагог” организираха 

посрещане на празника “Цветница” в 

Дневния център за стари хора и при деца 

от ПГПТ „Атанас Буров”. 

 

 Вечер на специалността, с участието 

на студенти, директори на училища и 

детски градини, представители на 

инспектората и учители.  

 Среща с открит урок в ЧГ "Леонарно 

да Винчи" със студенти от специалности 

ПНУП и НУПЧЕ. 

 Участие на работодатели и студенти 

от  6 специалности:  Начална училищна 

педагогика и чужд език, Социална 

педагогика, Компютърни науки, 

Информатика и информационни 

технологии в бизнеса, Право и 

Предучилищна и начална училищна 

педагогика в проект „Заедно за правата на 

децата”, реализиран от студентски клуб 

"Млад педагог/социален педагог" към 

Русенски университет "Ангел Кънчев" и 

Фондация „Право на детство”. 

 

 Участие на потребители на кадри  и 

студенти в  Първата студентска научно-

практическа конференция „Заедно за 

правата на детето” . 

 

 

17.02.2017 г. 

 

 

16.03.2017 г. 

 

 

 

6.04. 2017 г. 

 

 

Март 2017 г. 

 

26.04.2017 

 

 

 

 

12.05.2017 г. 

 

 

регулярно 

2017 г. 

 

 

СУ „Възраждане“ 

 

 

 

СУ „Възраждане“ 

 

 

 

 

ОУ „Алеко 

Константинов”; 9.00 

ч. – 12.00 ч. 

 

РУ, Канев център 

10.00 ч. 

 

 

Корпус 2 

Зала „Сименс“; 16.30 

ч. 

 

Канев център 

Специалност БеИ, както и ПНУП, НУПЧЕ, 

СП, организирани от катедра БЕЛИ 

 Изнесена лекция от доц. М. Душкова 

на тема: "Български писатели, 

номинирани за Нобелова награда", 

СУ „Възраждане“ – Русе, XII„А“ и 

XII „Б“ клас 

 Участие в жури на литературния 

конкурс  „Стих и щрих“ под мотото 

„Искам да погледна в себе си!“ за 

ученици от 5 русенски училища, 3 

издание, заедно с РИО и ст. 

инспектор Е. Филипова (по БЕЛ) 

 

 Открити мултимедийни уроци, част 

от Националния маратон на четенето, 

със студенти от спец. ПНУП и 

НУПЧЕ (съвместно с Регионалната 

библиотека) 

 

 Дни на отворените врати – среща на 



 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

7.06. 2017 г. 

 

 

9 юни 2017 г. 

 

 

20-21.10.2017 г. 

 

 

11.11.2017 г. 

 

 

Средни училища, 

Регионална 

библиотека „Л. 

Каравелов”, 

Регионален 

исторически музей 

 

Детски градини 

Основни училища 

и гимназии 

 

РБ „Л. Каравелов“ 

 

Държавен архив – 

Русе 

 

РУ – зала „Сименс” 

 

 

РБ „Л. Каравелов“; 

10 ч 

 

студенти от спец. БИ и на 

преподаватели от катедрата с 

ученици, учители, родители  

 

 15 години хуманитаристика в РУ – 

Вечер на спец. БИ, с участието на 

ученици и учители от Русе и региона, 

с представители на Регионалния 

исторически музей и на Държавния 

архив 

 

 Участие на студ. от спец. БИ, от клуб 

„Афект” и клуб „Палитра”  в 

Младежко ЕКСПО - 2017. 

 Представяне на книги и автори пред 

русенската общественост 

 

 

 

 Участие в проект „Студентски 

практики“ на студенти от спец. БИ, 

ПНУП, НУПЧЕ в детски градини и 

училища под ръководството на 

наставници, преподаватели от катедра 

БЕЛИ 

 

 Участие на Катедрата в поетично 

четене, посветено на 80-годишнината 

от рождението на Здравко Кисьов, и 

представяне на книгата „Отвъдно 

време” – организатори: Регионална 

библиотека „Л. Каравелов” и 

Държавен архив - Русе. 

 

 Съвместно отбелязване на 

Международния ден на архивите на 

студ. от спец. БИ и служители на 

Държавен архив – Русе 

 

 Провеждане на международния научен 

форум Десети Арнаудови четения – 

съорганизатори на катедра БЕЛИ: 

Регионален исторически музей – Русе и 

Регионална библиотека „Л. Каравелов” 

– Русе 

 

 Клуб „Афект“ – традиционно 

музикално ателие със студенти от 

спец. ПНУП, Регионалната 

библиотека, деца от детски градини и 

ученици от русенските училища. 

 

 
 

Специалности от професионално 

направление 4.6. Информатика и 



регулярно 

 

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 2017 

 

май, 2017 г. 

 

юни,2017 

 

Март 2017 

 

 Участие на представители на 

софтуерни фирми във вечерта на 

специалността. 

 Участие на представители на 

софтуерни фирми в организираната 

от катедрата и университета XXIX 

Републиканска олимпиада по 

програмиране 

 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. 

  Специалност Финансова математика 

Май  2017 г. -  
 Вечер на специалността, с участието 

на студенти преподаватели, учители и 

ученици от елитни русенски училища. 

май 2017г.   Студентска научна сесия с участието 

на студенти от специалността.    

юли 2017 г.  

 Стажове на студенти от трети курс на 

специалността в големи 

международни финансови 

институции в техните централи в 

София. 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

Март 2017 Канев Център Форум „КАРИЕРИ 2017” и Ден на 

кариерното ориентиране на първокурсника.  

Май 2017 Юридически 

факултет 

Вечер на специалността, с участието на 

студенти преподаватели,  



Май 2017 Юридически 

факултет 

Студентска научна конференция 

Май 2017 Юридически 

факултет 

Работни срещи на преподаватели и 

работодатели за обсъждане на учебни 

планове, практическите упражнения, 

студентски практики 

 

Май 2017 Административен 

съд - Русе 

Симулация на административен процес – 

Административен съд - Русе  

Май 2017 Юридически 

факултет 

Вечер на правните клиники 

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

Дата Час, място Събитие 

23-24.02. 

  2017 г. 

Русенски 

университет 

Участие на преподаватели и студенти от 

катедра „Здравни грижи“, студенти и 

преподаватели от ПН “Социални дейности” 

и доставчици на социални услуги от цялата 

страна в Първи обществен форум на тема „С 

грижа за възрастните хора за активно 

дълголетие” по инициатива на Областния 

съвет на Българския Червен кръст - Русе  и 

Обществения  консултативен съвет „Трета 

възраст” към Област Русе. 

 

28.02. 2017 г. 

 

Русенски 

университет 

Отбелязване на Европейски ден на редките 

болести с информационна кампания в 

Русенския университет. Студенти от клуб 

„Здраве", включени като доброволци на 

Националния алианс на хората с редки 

болести (НАХРБ) участват в информационна 

кампания във фоайето на Ректората и II 

корпус.   

21.03.2017 г. Хотел „Рига“ Русе 

Трафик на хора – съвременни проблеми и 

аспекти на явлението – обучение за 

преподаватели и студенти от специалност 

“акушерка” и “социални дейности”, 

проведено от местната комисия за борба с 

трафика на хора 

21.03.2017 г. РУ-2.114 

Отбелязване ня Световния ден на социалната 

работа – 21 март, 2017 година, съвместно с 

НАСО, община |Русе, партньори и 

доставчици на социални услуги и 

работодатели. 

22- 23.03.2017 Канев център 

Ден на отворените врати на Русенски 

университет. Представяне на катедрите и 

специалностите от ФОЗЗГ пред граждани, 

ученици, кандидат-студенти, гости и 

работодатели. 

23.03.2017 г. Община Разград 

Участие на представител на Русенски 

университет, ФОЗЗГ във форум на тема 

„Възможности за сътрудничество между 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 



доставчици на социални услуги в община 

Разград“. 

31.03.2017 г. 
Министерски съвет - 

София 

Среща-семинар в МС с Дирекция 

“Модернизация на администрацията” по 

въпросите на кариерното развитие и 

реализацията на млади специалисти – 

участие на студенти и преподаватели от 

ФОЗЗГ. 

31.03.2017 г. 
Хотел „Форум“ - 

София 

Обучение на Българска асоциация за 

лекарствена информация (БАЛИ) по 

регулация и наблюдение на козметичните 

продукти и козметичния пазар в 

Европейския съюз и България – участие на 

студенти и преподаватели от ФОЗЗГ. 

4-5. април 2017 г. 

Русенски 

университет 

Дни на очния статус и контактните лещи – 

измерване на визус и корекция на зрението 

чрез контактни лещи – “Еврооптик” 

1 и 7.04.2017 
Русенски 

университет 
Клинична лаборатория "Детето и неговите 

симптоми"  

12.04.2017 

Русенски 

университет,  

Зала Сименс 

Провеждане на  обучение чрез лекция на 

тема “Кърмене и алергии” от фирма Nestle с 

лектори д-р Вангелова и Кенан Али. 

Участват всички студенти  и преподаватели 

от катедра „Здравни грижи“ – специалности 

Акушерка и Медицинска сестра. 

26.04. 2017 г.  

Русенски 

университет  

2.101  

Уъркшоп на тема “Добри образователни и 

професионални практики в областта на 

социалните дейности”. Съвместно 

мероприятие между Русенски университет, 

Клуб на социалния работник, Национален 

алианс за социална отговорност, фондация 

“Приятелска подкрепа”. С участието на 

катедра “Социални дейности” от ВТУ 

“Св.Св. Кирил и Методий”, община Русе, 

доставчици на социални услуги - 

работодатели от общините Русе, Разград, 

Велико Търново и Търговище. 

15-19 май 2017 
Русенски 

университет 

Участие в Майски празници на Русенски 

университет чрез обявен конкурс за лого на 

клуб “Здраве”; провеждане на конкурси 

“Най-добра млада медицинска сестра” и 

“Най-добра млада акушерка”; Студентска 

научна сесия със съвместни доклади на 

студенти и професионалисти от клиничните 

бази. 

17  май 

2017 
 

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.  

18.05.2017 г. 

Русенски 

университет, 

зала 2.101 

Представяне на книгата “10-те принципа на 

мениджъра и медика” и нейния автор – 

проф. Ц. Воденичаров с участието на водещи 



специалисти и учени в сферата на 

медицината и общественото здраве, БАН, 

ФОЗ на МУ – София, ръководители на 

областни и общински администрации, 

ръководители на лечебни заведения от 

областта и страната. 

м. май 

2017 
 

Провеждане на обучение на възрастни хора в 

Дом за стари хора “Възраждане” от студенти 

и докторанти - членове на клуб ”Здраве”,  

специалност “Медицинска сестра”,  катедра 

“Здравни грижи” към ФОЗЗГ на Русенски 

университет. 

Септември 

2017  

Русенски 

университет 

Обучителен курс за усвояване на 

жестомимичен език. Курсът се организира и 

реализира съвместно от Русенски 

университет, Клуб на социалния работник и 

Национален алианс за социална отговорност. 

В него участват студенти и представители на 

доставчици на социални услуги – 

работодатели от Община Русе. 

Септември. 

2017 

Русенски 

университет  

Аула 1 

Официална промоция на ВИПУСК 2017 във 

ФОЗЗГ (първи випуск социални дейности, 

сестри, акушерки, кинезитерапевти, 

ерготерапевти,) с участието на 

представители на Българска асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, 

ръководители на лечебни и социални 

заведения в Русе, както и представители на 

областна и общинска администрация. 

ФИЛИАЛ СИЛИСТРА 

 

Дата 

 

Час, място 

 

Събитие 

март 2017 г. Русенски 

университет 

Канев център 

Представяне на Филиал-Силистра в Ден на 

отворените врати в Русенски университет. 

март 2017 г.  Русенски 

университет 

Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на 

първокурсника в Русенски университет. 

20.03.2017 1.Филиал Силистра 

2. ЕГ„П. Яворов”, 

ПГСУАУ „Ат. 

Буров” и ПГПТ„Е. 

Георгиев” 

Ден на Франкофонията 

1. Презентация, подготвена от студенти от 

І-ви курс БЕФЕ, излъчвана по монитора във 

Фоайето. 

2. В трите базови училища, в които се 

изучава френски език - викторина за 

Франкофонията, подготвена и проведена от 

студентките от ІV-ти курс. 

април 2017 г. Филиал Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация на 

тема: „Моите електронни уроци“, 

организиран от  катедра ТПМН за ученици 

от  училищата на областта. 

април 2017 г. Филиал Силистра 

204 зала 

Вечер на специалностите АИ и ТТТ на тема 

“Транспорт и прогрес”, свързана със 

спецификата на транспортната техника и 



автомобилно инженерство пред студенти и 

ученици от средните училища ПЗГ 

„Добруджа“ гр. Силистра, ПГМТ „Владимир 

Комаров“ гр. Силистра, ПГМСС „Н. Й. 

Вапцаров“ с. Средище. 

април  2017 г. Филиал - Силистра 

 

Провеждане на конкурси за превод от 

английски, румънски и френски език на 

български език. Присъстват: студенти, 

преподаватели, базови учители и ученици от 

училища в Силистра; ученици и 

преподаватели от лицея в гр. Остров, 

Румъния. 

април – май  

2017 г. 

Филиал Силистра 

 

Провеждане на три педагогически ателиета в 

рамките на  „Дните на специалността във 

Филиал  Силистра“,  с модератори – учители 

от Румъния. 

Ателие 1 – Образователни модели за 

преподаване на роден език (български език и 

румънски език) 

Ателие 2 - Образователни модели за 

преподаване на чужд език (английски език) 

Ателие 3 - Образователни модели за 

преподаване на чужд език (френски език). 

април 2017 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. 

април 2017 г. Областен 

информационен 

център - Силистра 

Участие на студенти в дебат по повод  на 10-

годишнината от членството на България в 

Европейския съюз. 

 26 април 2017 г. Филиал Силистра 

209 зала 

Провеждане на семинар и демонстрации на 

електронна апаратура със студенти от  

специалността  Електроинженерство в 

Силистра пред ученици от средните 

училища. 

26 април 2017 г. 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. 

април  2017 г. Филиал Силистра 

 

Семинар на тема: „Релацията ЕЗИК-

КУЛТУРА-ИСТОРИЯ-КОМУНИКАЦИЯ“ 

със студенти, ученици и преподаватели. 

април 2017 Филиал Силистра Издаване на в-к „Устрем” и популяризиране 

сред обществеността на Силистра. 

май 2017 г. Филиал Силистра 

 

Провеждане на Студентска и докторантска 

научна сесия във Филиал Силистра. 

май 2017 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. 

октомври, 2017 г. Филиал Силистра 

 

Уъркшоп на тема „Стратегии за развитие на 

интеркултурна педагогическа 

чувствителност при преподаване на език“, 

посветен на Деня на народните будители, в 

който участват: 

- студенти; 

- университетски преподаватели; 

- учители от партньорските училища в 

Румъния; 

- базови учители от гр. Силистра.   

ноември Филиал Силистра 

 

Международен научен семинар на тема: 

„Трансгранични аспекти на българското и 

румънското членство в Европейския съюз”, 

посветен на 10-годишнината от членството 

на България и предстоящето й 

председателство на ЕС. 

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. 

целогодишно Филиал Силистра 

LICEUL "REGELE 

CAROL I"  

Ostrov 

Подписване на споразумения за 

партньорство 

и обучение по педагогическа практика на 

студентите от специалност „Педагогика на 

обучението по български език и румънски 

език“. 

ФИЛИАЛ РАЗГРАД 

Дата Час, място Събитие 

 22 март 2017 г. 10:00 ч. Канев 

център Русенски 

университет  

Форум „КАРИЕРИ 2017” и Ден на 

кариерното ориентиране на първокурсника. 

Срещи с работодатели, участници във 

форума. 

март – април 2017 г. Филиал – Разград 

или във фирмите  

Работни срещи с фирми от региона в 

областта на биотехнологиите, хранителните 

технологии и химичните технологии.  

април – май 2017 г.  Фирми от региона Учебно - производствена практика на  

студентите от ІІ курс във фирми свързани с 

професионалните направления във Филиала. 

април – юни 2017 г. Филиал - Разград Професионално ориентиране на студентите. 

Гостуване на фирми и представяне на 

дейността им и възможностите за развитие 

на младите специалисти. 

 май 2017 г. Филиал - Разград Студентска научна сесия с покана към 

специалисти от фирмите. Представяне на 



студентски разработки. 

май 2017 г.  Филиал - Разград Информационно събитие с участието на 

студенти, академичната общност, 

представители на бизнес средите и на 

местните власти в 4 общини на Област 

Разград: дейност по проект План за 

инвестиции за Европа – инвестиции за 

гражданите. 

юли 2017 г. Фирми от региона Провеждане на специализираща практика на 

студенти от ІІІ курс във фирми от региона. 

08 - 26 май 2017 г. Филиал - Разград  Гостуване на реализирани 

випускници и провеждане семинар 

със студенти: Поведение при 

кандидатстване за работа; 

 Срещи на випускници с работодатели 

на промоцията на Випуск 2017 

(магистри) 

септември 2017 г. Филиал - Разград  Срещи на випускници с работодатели 

на промоцията на Випуск 2017 

(бакалаври) 

 

 


