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Прием студенти 2017 г.
До 17 часа на 28 юни 2017 г. е отворена 

онлайн базираната платформа на Русенския 
университет, която дава възможност за 
подаване на кандидатстудентски документи 
за учебната 2017/2018 г. и на заявки за участие 
в предварителните изпити. 

На online.uni-ruse.bg са публикувани 
правилата за онлайн кандидатстване, 
специалностите, начинът, по който ще се 
формират баловете за отделните специалности 
и графикът на изпитите. Кандидатите, които не 
са успели да подадат документи в тези срокове, 
могат да направят това в Сектор „Прием нови 
студенти” на Русенския университет. В приема 
за 2017 г. е обявена процедура за предварително 
класиране и записване. 

Допълнителна информация на страници 2 и 3.

На 7 октомври 2016 г. 1126 абсолвенти се 
дипломираха в Русенския университет. На 
тържествена церемония в Канев Център бяха 
наградени отличниците на випуска и първен-
ците на специалностите. Общо 69 бакалаври и 
магистри получиха дипломите си, придружени 
с грамоти, лично от ректора на университета 
проф. Велизара Пенчева. 

В приветствието си към абсолвентите рек-
торът на Русенския университет проф. Велизара 
Пенчева заяви: „Днешната церемония, на която 
получавате дипломите си, поставя едновременно 
точка и многоточие във вашия живот. Точка – 
заради завършването на образователната степен 
бакалавър или магистър, а многоточие – заради 
новото начало и предизвикателствата, които ви 
предстоят. Вярвам във вашите знания и ви желая 
успех в професионалния ви път!”

От името на абсолвентите приветствие към 
аудиторията направи магистър инженер Васил 
Козов, който завършва специалност Компютърни 
системи и технологии и е първенец на випуска 
от техническите специалности. „Не искам да 
крия от вас, че вече имам сериозни предложения 
за работа. Това е така, защото работодателите 
оценяват качеството на преподаване тук и 
очакват високото ниво на знания да продължи 
да се надгражда”, каза той пред залата. 

Марина Кьося, чуждестранен студент по бака-
лавърска програма Международни икономически 
отношения, поздрави колегите си като първенец 
на випуска в хуманитарните специалности с 
прочувствено слово – „Днес, когато стоя пред вас 

с дипломата в ръце, щастието ми е безкрайно. 
Тази победа е заслужена за всеки един от нас в 
тази зала. Студентството е една от най-ярките и 
най-запомнящите се страници в живота ни. Това 
е пътят, който е наситен с очаквани и изненад-
ващи преживявания, с натрупване на знание и 
умения, с нови запознанства. 

Разбира се, ковачницата на специалисти е 
Русенският университет „Ангел Кънчев”. Аз, 
подобно на много други, съм благодарна на 
съдбата, че моите студентски години са именно 
в русенската Алма-матер, където се разкриват 
таланти, свързват се съдби и се топли надеждата. 
Надеждата за това, че Русенски университет чрез 
нас, скъпи колеги, създава бъдеще на България, 
защото „Всяко знание е щит и е копие”. Русенският 
университет ми даде вяра в собствените сили 
и разбрах, че всеки труд ще бъде възнаграден. 

Трябва да проявим вяра, че можем да се справим 
с предизвикателствата, стоящи пред нас. Нека 
знанията и практическите умения, получени в 
университета, да са верен помощник и инстру-
мент за успеха ни.

Тук е мястото да благодарим на тези, доп-
ринесли най-много за това – ръководството 
и преподавателите на Русенския университет. 
Тези, които са ни дали най-големия тласък, за да 
станем знаещи, можещи специалисти, съвестни 
и отговорни хора. Вие, нашите преподаватели, 
поддържахте жива искрата на любовта ни към 
науката и ни помогнахте да открием какви сме 
и какви искаме да бъдем. Благодарим ви!”, заяви 
уверено Марина. 

Успех в професионалния път на Випуск 2016 г. 
на Русенския университет
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Прием нови студенти 2017 г.
Област на ВО Професионални направления № Специалности Форма на обучение Факултет

Педагогически
науки

1.2. Педагогика

1 Начална училищна педагогика и чужд език  
(английски език) редовно

ФПНО
2 Предучилищна и начална училищна педагогика редовно задочно

3 Социална педагогика редовно задочно

1.3. Педагогика на обучението  
 по двойка специалности

4 Педагогика на обучението по математика и информатика редовно

5 Български език и история редовно

6 Педаг на обучението по български език и чужд език 
(английски, френски или румънски език) редовно

Ф-л Сс
7 Педагогика на обучението по физика и информатика редовно

Социални, стопански 
и правни науки

3.3. Политически науки 8 Европеистика и глобалистика (на английски език) редовно ФБМ

3.4. Социални дейности 9 Социални дейности редовно задочно ФОЗЗГ

3.6. Право 10 Право редовно задочно ЮФ

3.7. Администрация и управление
11 Бизнес мениджмънт редовно, задочно, дистанционно

ФБМ

12 Публична администрация редовно

3.8. Икономика

13 Маркетинг редовно задочно

14 Международни икономически отношения редовно

15 Икономика редовно

Природни науки 

4.5. Математика 16 Финансова математика редовно

ФПНО
4.6. Информатика и компютърни науки

17 Компютърни науки редовно задочно

18 Информатика и информационни технологии в бизнеса редовно задочно 

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

19 Земеделска техника и технологии редовно задочно

АИФ20 Мениджмънт и сервиз на техниката редовно задочно

21 Климатизация, хидравлика и газификация редовно задочно

22 Машинно инженерство редовно задочно МТФ

5.2. Електротехника, електроника  
 и автоматика

23 Електроенергетика и електрообзавеждане редовно задочно

ФЕЕА24 Компютърно управление и автоматизация редовно задочно

25 Електроника редовно задочно

26 Електроинженерство редовно задочно Ф-л Сс

5.3.  Комуникационна и компютърна  
 техника

27 Компютърни системи и технологии редовно задочно

ФЕЕА28 Интернет и мобилни комуникации редовно задочно

29 Информационни и комуникационни технологии редовно задочно

5.5. Транспорт, корабоплаване и 
 авиация

30 Автомобилно инженерство редовно Ф-л Сс

31 Транспортна техника и технологии редовно задочно
ТФ

32 Технология и управление на транспорта редовно задочно

5.6. Материали и материалознание 33 Материалознание и технологии редовно
МТФ5.7. Архитектура, строителство и 

 геодезия 34 Строително инженерство редовно

5.10. Химични технологии 35 Химични технологии редовно

Ф-л Рз5.11. Биотехнологии 36 Биотехнологии редовно

5.12. Хранителни технологии 37 Технология на храните редовно

5.13. Общо инженерство

38 Промишлен дизайн редовно

АИФ39 Аграрно инженерство редовно

40 Екология и техника за опазване на околната среда редовно

41 Мениджмънт на качеството и метрология редовно
МТФ

42 Индустриално инженерство редовно задочно

43 Индустриален мениджмънт редовно задочно ФБМ

Аграрни науки 6.1. Растениевъдство 44 Растениевъдство редовно АИФ

Здравеопазване 
и спорт

7.4. Обществено здраве
45 Кинезитерапия редовно

ФОЗЗГ
46 Ерготерапия редовно

7.5. Здравни грижи
47 Медицинска сестра редовно

48 Акушерка редовно

Сигурност и отбрана 9.1. Национална сигурност
49 Евроатлантическа и глобална сигурност редовно ФБМ

50 Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред редовно ЮФ

Забележка: Договарянето с Министерството на образованието и науката не е приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са 
възможни промени.
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Прием нови студенти 2017 г.
Подаване на 

кандидатстудентски 
документи

Подаването на кандидатстудентски документи 
за Русенския университет е до 28.06.2017 г. и 
може да се направи: 

. В Русе, ул. „Студентска” № 8, Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, сектор „Прием 
на нови студенти”, корпус 1, ет. 2, тел.: 082  841 
624 и 082 888 247, admission@uni-ruse.bg;

. Във Филиал Силистра – тел.: 086 821 680 
и 086 821 521;

. Във Филиал Разград – тел.: 084 266 075;

. В Плевен – тел.: 064 804 521, от 03.04 до 
06.04.2017 г. и от 19.06 до 28.06.2017 г.;

. Във Видин – тел.: 0886 316 217; 

. В Монтана – тел.: 096 303 262, от 03.04 до 
06.04.2017 г. и от 19.06 до 28.06.2017 г.

. В цялата страна в бюрата на ЦКПИ с 
адреси на http://www.ckpi-bg.com и национален 
телефон 0879 120 470.

Онлайн подаването на кандидатстудентски 
документи е до 28.07.2017 г. на https://online.
uni-ruse.

КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 4 юли; 
2-ро класиране – до 10 юли.

Кандидатстудентски 
изпит

Кандидатстудентските изпити за прием 
на студенти в Русенския университет са с 
продължителност три астрономически часа 
във вид на тест и се състои от две части – 
обща част и специална част:

1. Общата част, която включва 20 въпро-
са (с коефициент 1), е по български език и 
езикова култура;

2. Специалната част, която включва 
40 въпроса (с коефициент 2), е в следните 
области:

• български език;
• история на България;
• общотехническа подготовка 
• математика;
• информатика и информационни тех-

нологии;
• икономическа география на България;
• биология;
• химия.

Материалите на страници 2 и 3  
са предоставени от  

сектор „Прием нови студенти”

Еразъм + 
Русенският университет „Ангел Кънчев” е 

един от първите български университети, които 
се включват в европейската обменна програма за 
студенти Еразъм. Програмата стартира през 1987 
г. в няколко европейски страни, а към настоящия 
момент, освен всички държави-членки на Евро-
пейския съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия, Македония и Турция, тя е отворена и за 
партньори от целия свят.

Програмата Ви предоставя изключителната 
възможност да станете част от европейското об-
разователно пространство, като се обучавате от 3 
до 12 месеца в университет партньор на Русенския 
университет от изброените държави или проведете 
стаж във фирма партньор на университета.

Условието да се включите е да сте поне във 
втори курс, да имате успех от следването най-малко 
4,00 и да владеете език, на който може да проведете 
обучението или практиката (най-често английски). 

Нивото на владеене на езика се проверява чрез тест 
с три компонента – четене с разбиране, писане и 
разговор. Признават се международни сертификати 
за владеене на език.

Програмата предоставя диференцирана по 
групи държави месечна финансова помощ в размер, 
достатъчен да покрие всички разходи на студента. 
Кампаниите за набиране на заявки за участие, 
както и изпитът по език, се провеждат два пъти 
годишно – през март и през октомври. Списък на 
чуждестранните партньори на Русенския университет 
можете да намерите на страницата на програмата в 
сайта на университета, както и на информационното 
табло пред каб. 1.313.1 в Ректората.

Обучението в чуждестранния университет 
се признава в Русенския университет, а опитът, 
придобит по програмата, е безценен за личното 
и професионалното Ви развитие и осигурява 
конкурентни предимства и перспективи за про-
фесионална реализация.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ДАТА НАЧАЛЕН 
ЧАС ИЗПИТ ПРОВЕЖДА СЕ  

В ГРАД 

Пр
ед

ва
ри

те
лн

а с
ес

ия

28 януари (събота)

9:00 ч.

Български език
Биология
История на България
Математика
Общотехническа подготовка
Химия
Икономическа география на България
Информатика и информационни 
технологии.

Русе, Силистра, 
Разград, Видин

11 февруари (събота)

25 февруари (събота)

11 март (събота)

25 март (събота)

8 април (събота)
Русе, Силистра, 
Разград, Видин, 
Монтана, Плевен

22 април (събота) Русе, Силистра, 
Разград, Видин

Ре
до

вн
а с

ес
ия

1 юли (събота) 9:00 ч.

Рисуване Русе

Биология
Български език

Русе, Силистра, 
Разград, Видин, 
Монтана, Плевен1 юли (събота) 13:00 ч.

История на България 
Математика
Общотехническа подготовка
Химия
Икономическа география на България
Информатика и информационни 
технологии

2 юли (неделя) 9:00 ч.

Моделиране

РусеОценка на двигателна култура

Английски език
Немски език
Френски език

Английски език
Френски език 
Румънски език

Силистра
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Ден на отворените врати Поглед в 2016 г.

Национални дни на кариерата – 
Добра кариера, добър живот

На 23 март 2016 г. за единадесети път Русе е домакин на форума 
„Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”, в който 
се включиха 36 фирми от различни браншове със свои щандове в Канев 
Център и предлагаха стажове и работа на студенти и специалисти. 
Ежегодно събитието събира на едно място над 160 български и 
международни компании и над 19 000 младежи от цялата страна. 

В началото на изказването си ректорът на Русенския университет 
„Ангел Кънчев” проф. Велизара Пенчева приветства участниците с 
думите „Осъзнатото търсене на работа и запознаването с изискванията 
на работодателите дава възможност на студентите да планират и 
изградят своята добра кариера”.

На откриването на форума присъстваха зам.-областният управител 
на Област Русе Явор Янчев, зам.-кметът Иван Григоров, Светлозар 
Петров, управител на JobTiger, и Кенан Али, регионален оперативен 
мениджър Детско хранене, Северна България, в Нестле България. 

В 15-годишната история на Националните дни на кариерата 35 
хиляди младежи са започнали своите стажове и са постъпили на 
първите си работни места, каза управителят на JobTiger Светлозар 
Петров. Статистиката от миналата година показва, че форумът в Русе 
е бил посетен от над 2000 студенти.

По традиция, Дните на кариерата се съпровождат от специализирани 
„работилници” (уъркшопи), по време на които студентите имат 
възможност да се запознаят в детайли с подготовката на автобиография 
и мотивационно писмо, да чуят важни съвети за поведението си по 
време на интервю за работа, както и да получат кратка предварителна 
информация за фирмите участници. 

***
На 23 март 2016 г. Денят на кариерното ориентиране на първокурсника 

събра за втора година в Канев Център студенти от различните факултети 
и филиали на Русенския университет като част от форума „Национални 
дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”. 

Целта е младежите, които започват обучението си в университета, 
да се срещнат с фирмите, които участват в Националните дни на 
кариерата и да придобият представа какви ще бъдат очакванията на 
работодателите към тях за добрата им реализация. 

Ректорът проф. Велизара Пенчева награди 62 първокурсници 
за постигнати високи резултати в обучението от първия семестър. 
Пълните отличници сред тях са 14, а тези с успех над 5.50 – общо 38. 
Най-много пълни отличници има във факултет Природни науки и 
образование – 8. 

Извънаудиторните форми, които дават възможност за развитие 
на знания, умения и таланти на студентите в Русенския университет, 
бяха представени от зам.-ректора по Развитие, координация и 
продължаващо обучение проф. Пламен Даскалов. Ръководителят 
на Центъра за кариерно развитие проф. Иван Евстатиев запозна 
студентите с дейността на центъра и с възможностите студентите да 
се ориентират на пазара на труда. Зам.-ректорът по Евроинтеграция 
и международно сътрудничество проф. Юлиана Попова разясни как 
студентите могат да се включат в програмите за мобилност. 

На 16 март 2016 г. в рамките на Деня на 
отворените врати студенти от Русенския университет 
представиха пред свои бъдещи колеги възможностите 
за обучение, а всички гости видяха науката извън 
лабораториите.

Интелигентна система да управление на 
електроуредите в дома, разработка на маг. инж. 
Йордан Стоев, докторант, е един от обектите, 
които привличаха вниманието на публиката в 
Деня на отворените врати.  

В Канев Център със свои щандове се представиха 

осемте факултета и двата филиала на университета, 
студенти разясняваха на своите бъдещи колеги 
какво ще учат и какво ги очаква, ако изберат 
Русенския университет, а екипи от различни катедри 
демонстрираха свои разработки и показваха как 
теорията се използва в реалния живот. 

По време на официалната част ректорът 
проф. Велизара Пенчева обяви победителите в 
конкурса за есе „Русенският университет – моят 
избор за бъдещето”. Голямата награда, таблет, 
заслужи Живка Андреева, ученичка от XII клас 
в Английската гимназия в Русе. По време на 
концерта на културните клубове беше разиграна 
томбола с повече от 40 награди.

Във фоайето на Канев Център гостите имаха 
възможност да изпробват уменията си във 
„въздушен хокей”, изправяйки се срещу робот. 
Машината изчислява движението на шайбата и 
победата в повечето случаи е в нейна полза, но 
ентусиасти не липсваха. 

Подвижна телесистема, която позволява 
видеовръзка между хора в различни краища 
на планетата, също беше сред демонстрациите. 
Технологията дава възможност за виртуални 
преговори с партньори и клиенти, за корпоративни 
събрания, медицински консултации и др. 

Гостите можеха да разгледат разработките 
на електрически превозни средства, създадени 
от екипи на Русенския университет, както и 
болида, участник в световното състезание за 
електромобили Shell Eco-marathon 2016 г. На 

изложението, директно от автоизложението в 
Женева, пристигна версията на Sin R1 – автомобил, 
разработен под ръководството на възпитаника 
на Русенския университет Росен Даскалов.

Кандидат-студенти от Русе, Враца, Монтана, 
Плевен, Велико Търново, Силистра, Шумен, 
Разград и Търговище имаха възможност за срещи 
и разговори с преподаватели от различните 
факултети на Русенския университет. Гостите 
разгледаха лабораториите и учебните зали, 
останаха очаровани от спортния комплекс и 
експозицията, посветена на 70-годишнината на 
университета.

За пръв път в рамките на Деня на отворените 
врати се организира среща за родителите на 
кандидат-студентите. 
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Иноваторски дух  Поглед в 2016 г.
През месец май 2016 г. вицепремиерът и министър на образованието и 

науката Меглена Кунева откри първото по рода си Иновативно младежко експо 
в Русенския университет. В приветствието си към гостите Меглена Кунева 
заяви: „Действително няма по-важна и по-ключова дума от думата иновации. 
Без да вдигнем растежа на икономиката си, няма как да достигнем онези мечти, 
които имаме като страна, за повече справедливост, за повече възможности за 
всеки, за повече солидарност в обществото”. Тя се обърна и към учениците и 
студентите, участници в събитието, с думите: „Имате две задачи – да бъдете 
себе си и да дадете всичко, на което сте способни.”

Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева акцентира 
върху първите неща, които са се случвали в Русе, и предизвикателствата пред 
висшето образование. „Днес искаме не само да покажем, че младите хора имат 
идеи и знания, но и да им покажем колко много се нуждаем от тях, от техния 
устрем и нестандартност. Това експо е нашата подкрепа към онези, които ще 
извървят трудния път между теорията и практиката”, заяви ректорът. В диску-
сията участва и зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева.

Със свои щандове се представиха 22 университета, училища, клубове и 
центрове. Екипи от петте български университета, участвали в международното 
проучване HEInnovate, се представиха в първото издание на Иновативното 
младежко експо. Техническият университет – София, Минно-геоложкият 
университет, Лесотехническият университет, Икономическият университет – 
Варна, и Русенският университет представиха проекти на своите студенти, 
свързани с предприемачеството и промишлеността. 

Форумът Иновативно младежко експо се проведе като инициатива на 
Академичното ръководство на Русенския университет и Студентския съвет 
с подкрепата на Националното представителство на студентските съвети в 
България и Министерството на образованието и науката.

Всички факултети и филиали на Русенския университет представиха свои 
разработки. Младите творци от Математическата гимназия и техните връст-
ници от професионалните гимназии по промишлени технологии, по облекло, 
по дървообработване и вътрешна архитектура и по електротехника заедно  
участваха в Младежкото експо със своите разработки. В проведената диску-
сия „Предизвикателства пред младежката предприемчивост” своите успешни 
истории разказаха ученици, студенти и млади предприемачи. В разговора 

участваха министърът на образованието Меглена Кунева, зам.-министърът на 
икономиката Даниела Везиева, директорът на дирекция „Висше образование” 
в МОН доц. Мария Фъртунова и председателят на Съвета на ректорите проф. 
Любен Тотев. 

Ивона Йорданова от Математическата гимназия в Русе сподели практиката 

големите ученици да подкрепят по-малките в реализацията на идеите им, като 
даде примери с благотворителни базари, събрали средства за обновяването на 
учебни кабинети в училището. Докторантът Цветомир Гоцов представи дей-

ността на Студентската научно-изследователска лаборатория по електроника в 
Русенския университет и съчетаването на теоретичните знания с практическите 
предизвикателства, които има в реалната среда, както и за работата в екип и 
постигнатите резултати. Емилиян Енев от Startup Factory разказа за проектите, 
които реализират съвместно с Русенския университет и възможностите, които 
предоставя споделеното работно пространство, управлявано от компанията. 
Дейността на общинската фондация „Русе – град на свободния дух” пред-
стави зам.-кметът д-р Страхил Карапчански и даде примери за подкрепени 
инициативи в града. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова 
изнесе лекция на тема „Инфраструктурни проекти в Северна България”. 

Състезанието по 
програмиране CODE4RUSE
Емилиян Енев, управител на Startup Factory

От 27 до 30 май 2016 г. в Русенския 
университет се проведе първото състезание от 
поредицата CODE4TECH – CODE4RUSE. Темата 
бе „Образование и забавление”. Основното 
предизвикателство пред участниците бе да 
разработят прототипи за софтуерни продукти, 
с които да предложат решение на проблем в 
образованието или да подобрят образователния 
процес. Второто направление бе забавление, като 
целта бе да се демонстрира прототип на приложение 
за свободно време, игра, комуникация или др.

В състезанието се включиха 50 участници, 
от които половината ученици, а останалите 
студенти, служители и работещи на свободна 

практика. Наградният фонд бе на стойност над 
2 000 лв. Участниците работиха в екипи между 
2-а и 5-а членове в рамките на два дни. 

Състезанието по програмиране CODE4RUSE е 
част от поредицата CODE4TECH и бе организирано 
от Startup Factory в партньорство с Джуниър 
Ачийвмънт България и Русенския университет. 
Състезанията CODE4TECH се подкрепят от 
компанията за ИТ и аутстафинг PROGRAMISTA, 

която подпомага развитието на ИТ сектора и ИТ 
общностите в България, както и от считаната 
за най-иновативна банка в България УниКредит 
Булбанк – носител на призовете „ИТ проект 
на годината” на ComputerWorld и „Банка на 
иновациите” на Forbes. 

Екипът на Startup Factory и журито раздадоха 
награди в различни категории. 
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Проект  
„Студентски практики”
По проект „Студентски практики”, фаза 1, 

в който Русенският университет е партньор на 
Министерството на образованието, 380 студен-
ти от университета провеждат практическо 
обучение в реална работна среда. Младежите 
се обучават в рамките на 240 часа и получават 
стипендия в размер на 480 лева. 

Трима студенти са на практика в Община 
Русе, а други осем са в дирекция „Речен надзор” 
към Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция”. 18 студенти от специалностите Евро-
пеистика и многостепенно управление, Право, 
Бизнес мениджмънт и Публична администрация 
са на практика в Областна администрация. Те 
са разпределени в двете дирекции – „Адми-
нистративно-правно обслужване, финанси и 
управление на собствеността” и „Администра-
тивен контрол, регионално развитие и държавна 
собственост”. Младежите имат академични 

наставници от университета, а работодателите 
им осигуряват ментори, които ги въвеждат в 
работния процес. 

До края на 2017 г. 1417 русенски студенти ще 
преминат практическо обучение в партньорски 
фирми и организации. Практиката задължи-
телно е свързана с обучението на студентите 
в съответното професионално направление.

Материалите са предоставени от ДВОР

Студентски съвет

На 11 април 2016 г. се проведе конкурсът „Мис и Мистър Русенски уни-
верситет 2016” в Канев Център.

Благодарение на хореографа на конкурса – Афродита Георгиева, по време 
на дефилето участниците успяха да се преобразят и да пренесат публиката в 
приказната атмосфера на 19. век. Костюмите им бяха предоставени от Дър-
жавна опера – Русе, за което организаторите изказват своята благодарност 
на ръководството на Операта.

Бяха връчени и специални награди. Любимка и любимец на публиката, 
избрани чрез гласуване в страницата на Студентския съвет, станаха Нели 
Николова, 2. курс, спец. Промишлен дизайн, и Руфат Руфат, 1. курс, спец. 
Компютърни системи и технологии. 

Лица на Нетуоркс са Нели Николова и Павлин Иванов, 2. курс, спец. 
КСТ. Лицата на Нина Йорданова – Нели Николова и Миркан Зюхтю, 1. 
курс, КСТ. Лице на Orange е Венелина Веселинова, 2. курс, спец. Икономика. 
Лице на магазин Виконте стана Иван Иванов, 3. курс, спец. Европеистика 
и многостепенно управление. Лице на Twiggyshop е Вилиана Камбурова, 1. 

курс, спец. Бизнес мениджмънт. Марката „Twiggyshop” избра 5 момичета, 
които участваха в модното шоу на 27 април 2016 г. Лице на Вижън стил 
стана Людмила Георгиева, 1. курс, спец. Право. Всички наградени получиха 
специални награди от фирмите спонсори.

Победители в конкурса „Мис и Мистър Русенски университет 2016” са:
Мис Русенски университет – Марина Кьося, 4. курс, спец. МИО;
Второ място и първа подгласничка – Бисерка Велева, 2. курс, спец. Бизнес 

мениджмънт;
Трето място и втора подгласничка – Венелина Веселинова, 2. курс, спец. 

Икономика;
Мистър Русенски университет – Иван Иванов, 3. курс, спец. Европе-

истика и многостепенно управление;
Второ място и първи подгласник – Павлин Иванов, 2. курс, спец. КСТ;
Трето място и втори подгласник – Деян Иванов, 2. курс, спец. Електро-

енергетика и обзавеждане.
Честито! Екипът на Студентски съвет изказва своята благодарност на 

всички спонсори и партньори, подпомогнали провеждането на конкурса.

Мис и Мистър Русенски университет 2016  Поглед в 2016 г.

Празници на роботиката и 
мехатрониката

Клуб „Роботика” към Русенския университет 
„Ангел Кънчев” организира на 6 юни 2016 г. 
Празници на роботиката и мехатрониката.

Отборите бяха разпределени в 10 катего-
рии. Над 40 състезатели с повече от 50 робота 
се включиха в състезанието. Отборно клуб 
„Роботика” на Русенския университет спечели 
първо място в надпреварата.
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Чуждестранните студенти  
в Русенския университет 
Чуждестранни студенти получиха награди от 

ректора проф. Велизара Пенчева в навечерието 
на 24 май – Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. 

През 2016 г. грамоти и подаръци за много 
добър и отличен успех получиха 38 студенти, 
в това число 9 отличници. Двама са пълните 
отличници – Марина Кьося от Молдова, ІV 
курс, специалност МИО, и Усман Гани Кхан от 
Индия, І курс, специалност Компютърни науки. 
Сред отличените са и 6 студенти, обучавани в 
Подготвителния курс по езикова подготовка. 

Чуждестранните граждани, които се обу-
чават тази година в Русенския университет, 

са над 350 от 17 
държави: Алба-
ния, Виетнам, 
Гърция, Израел, 
Индия, Ирак, 
Македония, 
Молдова, Ки-
пър, Казахстан, 
Турция, Русия, 
Украйна, Сирия, 
Сърбия, Люк-
сембург, Либия.

Русенският университет в Shell Еco-marathon Europe  Поглед в 2016 г.
От 30 юни до 3 юли 2016 г. в Лондон се състоя международното 

състезание за енергийно ефективни автомобили Shell Еco-marathon 
Europе 2016. Бързите решения и сериозните инженерни умения станаха 
ключови за успеха на отбора на Русенския университет в Лондон. Повече 
от 30 години организаторите предизвикват млади инженери да изпитат 
границите на енергийната ефективност на пътя и ги вдъхновяват да станат 
учени и инженери на бъдещето. Изпитание на силите и възможностите, 
креативност и работа в екип са акцентите, които поставя форматът на 
надпреварата. Състезанието, с участието на ученически и студентски 
тимове, се провежда в две категории – прототипи и градски коли.

През 2016 г. екипната работа на русенския отбор доведе и до 
изключителния резултат – 409.5 километра с 1 киловатчас енергия (кВтч). 
В дебюта си през 2014 г. русенските студенти успяха да изминат 168.27 км 
с 1 кВтч, а през 2015 г. – 213 км с 1 кВтч енергия. Равносметката от Лондон 
е двойно по-добър резултат!

Екипът на Русенския университет се състои от студенти и преподаватели 
от три факултета – Транспортен, Аграрно-индустриален и Електротехника, 
електроника и автоматика, съответно доц. д-р Симеон Илиев и гл. ас. 
Георги Кадикянов от катедра Двигатели и транспортна техника, доц. 
Данчо Гунев от кат. Промишлен дизайн, доц. д-р Георги Христов и доц. 
д-р Пламен Захариев от кат. Телекомуникации и маг. инж. Цветомир 
Гоцов от кат. Електроника. 

Болидът за лондонското състезание е с тегло 42 кг, заедно с аксесоарите 
(колани и пожарогасител), и може да развие максимална скорост от 36 км/
час. Купето е изработено от карбон и е самоносеща конструкция. Болидът 
се захранва от литиево-полимерна батерия (Li-Po). Пилотът му Илияна 
Минковска от Транспортния факултет го управлява от легнало положение. 

Русенският болид се състезава в категорията „Прототипи” с електрическа 
батерия. В последните месеци екипът работи по подобряването на 
техническите параметри на електромобила, олекотяването на купето, 
новата кормилна уредба и създаването на система за телеметрия, която 
да отчита серия показатели в реално време. 

Снимковият материал е предоставен от доц. С. Илиев.

Клуб „Четири колела”  
и безопасността по пътищата

На 1 април 2016 г. членовете на академичен 
клуб „Четири колела” към Русенския университет 
станаха доброволци в кампания за безопас-
ност на движението по пътищата. Студенти и 
докторанти започнаха да влизат в часовете на 
ученици в русенските училища и представят 
инициативата си „Да запазим децата на пътя!”.

С решение на Общото събрание на Орга-
низацията на обединените нации, периодът 
2011–2020 г. е обявен за „Десетилетие на действия 
за безопасност на движението по пътищата”. 
Идеята на участниците в клуб „Четири колела” 
е да се срещнат с колкото може повече ученици, 
да направят с тях практически игри и занимания 

по пътна безопасност и така да намалят трав-
матизма по пътищата.  
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Международен ден  
на хора с увреждания

Доц. д-р Юлия Дончева

На 3 декември 2016 г. студентите от университетския Клуб „Различни 
и равни” към Русенския университет отбелязаха Международния ден 
на хората с увреждания с празнична програма в зала 2 на Канев Център 
заедно с децата със специални потребности от детска градина „Пинокио” 
в Русе с директор Ценка Тодорова. Малчуганите изпълниха музикалната 
драматизация „Вълкът от приказките”, показвайки, че въпреки физическите 
си и други проблеми, могат да бъдат артисти, като например Червената 
шапчица, която се разхожда в гората с инвалидната си количка, козлетата, 
които се пазеха от злия вълк с подкрепата на други пораснали герои и т.н. 
Те и техните родители видяха как каките и батковците студенти, макар и 
напълно и частично незрящи, както и с други увреждания, учат в универ-
ситета, пеят прекрасно, рецитират, забавляват се.

Гости на тържеството бяха приятели на клуба от Сдружение „Смело сърце” 
с председател Стойка Панагонова, Бюро за социални услуги и Сдружение 
„Регионална достъпност” с председател Диана Николова и много други. 

Студентите с различни по вид специални потребности, които членуват 
в клуб „Различни и равни”, са 15, но в сбирките им се включват активно 
и техни колеги, които нямат здравословни проблеми, но са съпричастни 
с дейността на клуба и колегите си. На сбирките си, в клубната стая се 
обсъждат вълнуващи ги теми, както от академично естество, така и за 
приятелството, изразяването на емоции, бъдещото си професионално и 
житейско реализиране, толерантността, мечтите на младите хора и много, 

много други. Те са членове на Областния съвет за социално включване на хора 
с увреждания, чието присъствие и компетентност са търсени от общността. 
Студентите активно се включват в общоградски събития, мероприятия и 
прояви, като последната им изява бе и участието във фестивала „Светът е 
за всички 2016” и националната кампанията „Чети с мен”.

Колеги, приятели, благодарим ви за подкрепата! При нас винаги има 
място, ще се радваме да идвате при нас, да сте с нас!

Отговорността да си знаещ  Поглед в 2016 г.

Майсторски клас 
„Екопредприемачество”

Гл. ас. д-р Свилен Кунев
В навечерието на Студентския празник сту-

дентите, участващи в майсторския клас „Екоп-
редприемачество”, защитиха успешно своите 
екипни разработки. Представители от различни 
факултети на Русенския университет, разпреде-
лени в пет екипа, демонстрираха възможностите 
за разработването на специфични пазарни ниши, 
които освен да носят бизнес успех, са насочени и 
към опазването на околната среда и природните 
ресурси. Програмата от презентации включи: 
доклад за бизнес средата на електромобилите 

в България; анализ на екологичните бизнес 
практики на три от най-големите компании в 
хранителния сектор в България; концепция за 
консултиране на земеделски производители за 
екосертифициране; бизнес план за предприятие 
за преработка на отпадъци и бизнес план за 
изделия от рециклирани материали.

 Майсторският клас по Екопредприемачество 
се организира от факултет „Бизнес и мениджмънт” 
по съвместен проект с Института за изследване на 
обществата и знанието при БАН, финансиран от 
Институт за екологични изследвания, Хайделберг, 
и Германската федерална екологична фондация 
DBU. Русенският университет бе един от трите 
университета България, избрани за провеждане 
на пилотното обучение, тъй като разполага с 
необходимата база и преподаватели, сертифи-
цирани по методики на Harvard Business School 
и Cambridge University. В рамките на 10 седмици 
студентите имаха възможност да участват в 
иновативни обучителни практики за изграждане 
на своите умения и компетенции, включващи 
тренинг за личностни характеристики, прило-

жими в бизнес среда; 
иновативно мислене, 
креативност и формиране 
на идеи за бизнес дейност; 
предприемачески роли 
и развитие на успешни 
компании; бизнес пла-
ниране и презентиране 
пред инвеститори.

С е м и н а р и т е  и 
консултациите на екипите 
бяха водени от двама 
ментори – гл. ас. д-р ик. 
Свилен Кунев от факултет 
„Бизнес и мениджмънт” 
и маг. ик. Емилиян Енев 
от Startup Factory. 

С успешното завършване и на този майстор-
ски клас „Екопредприемачество” 24 студенти от 
технически и хуманитарни специалности на уни-
верситета получиха сертификат, удостоверяващ 
придобиването на специфични компетенции, 
които да са от полза за тяхното професионално 
развитие и успешна реализация. 

Световен ден  
на ерготерапията

Доц. д-р Лилия Тодорова
На 27 октомври 2016 г. студенти от Русенския 

университет „Ангел Кънчев” отбелязаха Световния 
ден на ерготерапията. Момичетата и момчетата 
от специалност Ерготерапия организираха 
честването на професионалния празник пред 
корпуса на Факултет „Обществено здраве и 
здравни грижи”. Студентите запознаха гражданите 
със същността на професията „ерготерапевт” чрез 
изработени от тях промоционални материали. В 
празника взеха участие и студенти от висшето 
училище по ерготерапия ETOS в Оснабрук, 
Германия. Те ще проведат четириседмичен 
стаж в Русе по програма Еразъм+. 

За първи път Световният ден на ерготерапията 
е отбелязан от Световната федерация на 
ерготерапевтите (World Federation of Occupational 
Therapists, WFOT) през 2010 г. Световната 
федерация на ерготерапевтите включва 92 
национални организации, обединени в усилията 
си за развитие на професията и за промоция 
на дейността на организацията на местно, 
национално и международно ниво. 

Русенският университет е пионер в 
обучението по специалност Ерготерапия в 
България. С подкрепата на Асоциацията на 
българските ерготерапевти (АБЕТ) – член на 
Световната федерация, университетът работи 
за промоция, утвърждаване и развитие на 
ерготерапията като академично образование, 
научноизследователска дейност и професионална 
практика на национално ниво.

Адолф Майер казва „Нашата роля е да 
осигуряваме възможности, а не да даваме 
предписания. Всеки трябва да има възможност да 
работи, да произвежда, да планира и да твори...” 
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Отговорността да си знаещ Поглед в 2016 г.
Ден на отворените врати  
в Русенския окръжен съд

Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право

По случай Деня на отворените врати на Окръжен съд – Русе, студенти 
от специалност Право, 4-ти курс на Юридическия факултет на Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, представиха открит симулативен съдебен 
процес по гражданско дело. Събитието се проведе на 28 ноември 2016 г. 
в зала № 7 на Русенския окръжен съд. В него взеха участие 15 студенти, 
които застанаха на мястото на магистрати, адвокати, ищец, ответник, 
вещо лице и свидетел, спазвайки процесуалните правила на един 
гражданскоправен процес. 

Спорът – симулативен процес, бе за недвижими имоти – едно 
магазинно и едно складово помещение със съответното дворно място. 
Ищцата бе предявила иск за унищожаване на договора за покупко-
продажба на същите имоти, понеже при сключването му не е могла да 
разбира и ръководи действията си, поради вроденото си заболяване, в 
резултат на което е била в състояние, при което не е можела разумно да 
формира воля. Съответно, ответниците възразиха, че искът е погасен 
по давност, а те са придобили имота и по давност. Нелеката задача да 
реши този изключително заплетен и труден казус беше отредена на 
петчленен съдебен състав, който след кратка почивка се произнесе с 
решение в полза на ответниците. 

Симулативният процес беше много полезен за студентите, тъй като 
успяха да придобият практически познания и увереност при прилагане 
на теоретичната подготовка. Чрез него на обучаемите и на посетителите 
се показа по един нестандартен начин как всъщност работи съдебната 
система. Поставяйки се „от другата страна” младите юристи разбраха 
нещо много важно, а именно, че не всичко е такова, каквото изглежда, 
и че битката за справедливост често пъти е нелека задача. 

В подготовката на симулацията се включи окръжният съдия Христо 
Лазаров, който даде ценни разяснения на бъдещите юристи как трябва 
да протече самият процес и какво трябва да е тяхното процесуално 
поведение в съдебната зала. Голяма подкрепа оказаха гл. ас. д-р Ваня 
Панталеева и гл. ас. д-р Антонина Димитрова, които бяха неотлъчно до 
студентите и ги напътстваха при решаването на казуса. 

След проведения процес участниците в него получиха благодарствен 
адрес, връчен от адм. ръководител на Русенския окръжен съд – Искра 
Блъскова. Тя сподели на студентите своите хубави впечатления за 
отлично разиграния съдебен процес и през сълзи ги приветства да 
останат в България, след като завършат. Като завършек на това събитие 
Искра Блъскова ги призова с все такъв ентусиазъм и страст да отстояват 
справедливостта и законността и никога да не забравят, че „Ius est ars 
boni et aequi” (Правото е изкуство за доброто и справедливото).

VII Младежка изложба 
Електроника 2016

Доц. д-р Анелия Манукова

От 25 до 27 април 2016 г. във фоайето на 
Централен корпус се проведе Седмата младежка 
научно-техническа изложба Електроника 
2016 на разработки на студенти и докторанти 
от специалност „Електроника” при Русенски 
университет „Ангел Кънчев”. 

За пореден път студентите и докторантите 
от специалност „Електроника” изненадаха със 
своите разработки, демонстрирайки знания 
и практически умения при проектиране 
и разработване на електронните системи, 
и показаха израстването си на по-високо 
техническо ниво. Разработените устройства 
имат силен приложен характер и част от тях 
са насочени за внедряване в промишлени и 
домашни системи.

В изложба Електроника 2016 участие 
взеха  ученици от гимназиалния курс, 
които проявяват интереси в областта 
на електрониката. Една от интересните 
изненади е електронната система за 
автоматично управление на аквариум на 
Деян Дудев от 10. клас на ПГЕЕ „Апостол 
Арнаудов” с научен ръководител 
Даниела Ненова. Разработената система 
е показателна за интереса на младежите 
в техническите науки и желанието им да 
работят за нейното усвояване. Втората 
разработка бе на Никола Богданов от 8. 
клас на Математическа гимназия „Баба Тонка”, 
който участва с 30W нискочестотен усилвател. 

Имената, които могат да се откроят на 
тазгодишната изложба от студентите специалност 
„Електроника”, са: Теодор Ненов, Берран Ремзи, 
Орхан Хабил, Георги Господинов. От страна на 
докторантите към катедра „Електроника” това 
са: Йордан Стоев, Камен Кръстев и Цветомир 
Гоцов. Популяризирането на изложбата може 

да се оцени и от проявения интерес за участие 
от страна на второкурсниците от специалност 
Електроенергетика и електрообзавеждане 
Атанас Корабов и Михаил Маркопулос, които 
представиха своите разработки, както и участието 
на външни специалисти, разширяващи знанията 
си в областта на проектиране и реализация 
на електронни устройства – Николай Недков 
и Вихрен Ганев.

Световен ден  
на социалната работа

Доц. д-р Сашо Нунев

Професионалното направление „Социални 
дейности” в Русенския университет и Клубът 
на социалния работник към него получиха 
висока оценка за работата си от президента 
на Европейската асоциация на училищата по 
социална работа (European Association of Schools of Social Work: EASSW) 
Нино Зганек. Н. Зганек е останал впечатлен от дейността на студентите 

и техните ръководители, организираните от 
тях дискусии и изследването на етническия 
микроклимат сред студентите във Факултет 
Обществено здраве и здравни грижи. 

Световният ден на социалната работа се чества 
от 2007 г. по инициатива на Международната 
федерация на социалните работници. От 2014 г. 
Русенският университет членува в Европейската 
асоциация на училищата по социална работа, 
като до момента е единственият български 

участник сред повече от 230 училища от цяла Европа, в които се 
провежда обучение в специалности по социална работа.
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Университетски спортен център представя... Поглед в 2016 г.
Дни на баскетбола в Русенския университет
На 19 и 20 април 2016 г. в рамките на инициативата „Русе – Европейски 

град на спорта” и с подкрепата на Община Русе се проведоха Дни на 
баскетбола в Русе. Гост на събитието бе именитият наш баскетболист Атанас 
Голомеев. На среща с академичното ръководство на Русенския университет 

Атанас Голомеев получи Кристалния знак на университета. Заедно с него 
Кристален знак получи и радиожурналистът Петър Пунчев.  

„Изключително съм развълнуван от видяното в университета и вярвам, 
че усилията, които се полагат тук, ще помогнат Русе да върне славата си на 
баскетболен град”, каза Атанас Голомеев. Ректорът проф. Велизара Пенчева 
представи възможностите за обучение и спорт в университета и разказа 
за обновяването на спортните съоръжения в него. 

По време на разговора гостът сподели впечатленията си от срещите 
с областния управител и кмета, от ентусиазма на спортните деятели в 
Русенския университет и от спортните бази в града. Атанас Голомеев 
коментира, че българският спорт трябва да се оттласне от дъното, а отборите 
и състезателите да започнат да постигат все повече успехи. Начинът е 
„обръщане на пирамидата”, каза той и уточни, че трябва да се заложи на 
масовия спорт. Още в училище е необходима селекция на състезателите, 
които имат данни за постигане на високо спортно майсторство и работата 
с тях да продължи. 

Пред Съдебната палата на Русе се проведе демонстрация по баскетбол, 
а в Спортния комплекс на Русенския университет – блиц турнир между 
ученическите отбори на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” и ПГИУ „Елиас Канети”.

Дни на волейбола в Русенския университет
На 26 и 27 април 2016 г. в рамките на инициативата „Русе – Европейски 

град на спорта” и с подкрепата на Община Русе се проведоха Дни на волейбола 
в Русе. Гост на събитието бе именитият наш волейболист Любомир Ганев. 
Събитието премина под патронажа на чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Медалите и купите, които са завоювани от спортистите на Русенския 
университет през годините, са доказателство, че усилията са насочени в 
правилната посока, каза Л. Ганев.  На среща с академичното ръководство 
Любомир Ганев получи Кристалния знак на университета, както и книгата 

„Ритъм в единството”, събрала спортната история на Русенския университет.
В следобедните часове в залата по волейбол имаше демонстрации и 

младежки турнир с участието на отборите на Русенския университет, ПГЕЕ 
„Апостол Арнаудов” и МГ „Баба Тонка”. 

Конкурс Най-силният студент Ежегодно Спортната студентска комисия при Студентски съвет, подпо-
могната от Университетския спортен клуб „Академик” и катедра „Физическо 
възпитание и спорт”, провеждат конкурс „Най-силният студент на Русенския 
университет” след турнир по силов многобой.  През април 2016 г. четвъртокур-
сникът Момчил Мицов стана победител и най-силният студент на университета.

Многобоят премина в три кръга: фермерска разходка, обръщане на гума и 
теглене на автомобил. Шестима студенти достигнаха до финала, като безапе-
лационен победител стана Момчил Мицов, спец. Технология и управление на 
транспорта, постигнал най-добри времена и в трите кръга. На второ място 
е Георги Друмев, спец. Компютърни системи и технологии, а трети е Иван 
Стефанов, спец. Компютърни науки. 

По време на турнира ректорът на Русенския университет проф. Велизара 
Пенчева награди студентите победители в проведените традиционни „Пролет-
ни спортни игри на Русенския университет 2016” в състезанията по футбол, 
волейбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и бадминтон.               РУ-Спорт
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Университетски спортен център представя... Поглед в 2016 г.
Трета национална студентска универсиада 

От 11 до 15 май 2016 г. в Русе се проведе Третата национална студентска 
универсиада. Откриването започна с представяне на висшите училища и 
демонстрации на различни спортове в присъствието на официални гости 
и делегациите. Студентската универсиада се организира от Асоциацията 
за университетски спорт „Академик”, с подкрепата на Община Русе и 
Русенския университет. 

На откриването присъстваха народният представител Пламен Нунев, 
зам.-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров, ректорът на Русенския 
университет проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на 
Русенския университет и председател на Общинския съвет чл.-кор. проф. Христо 
Белоев, председателят на Асоциация за университетски спорт „Академик” 
доц. Златко Джуров,  ректорът на Националната спортна академия „Васил 
Левски” проф. Пенчо Гешев, ръководителят на Университетския спортен 
център при Русенския университет проф. Борислав Ангелов, директорът 
на Спортното училище в Русе Борис Цветанов и др.

„Отличията, които са заслужили нашите студенти, се оценяват не само 
в академичните среди, но получават признание и в национален и световен 
мащаб”, каза ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева. 
Тя припомни, че Спортист на Русе за 2015 г. е възпитаникът на Русенския 
университет, световен вицешампион по карате за мъже, държавен шампион 
по карате и по джу-джицу за мъже – Тодор Събев.

На тържествената церемония по откриване на универсиадата председателят 
на АУС „Академик” доц. Златко Джуров връчи плакети за принос към 
организирането на Националната универсиада на официалните гости.

Русе и Русенският университет бяха домакини на състезания по десет 
вида спорт, в които премериха сили над 1 200 студенти от 25 висши училища. 

Русенските студенти спортисти завоюваха 4 златни, 1 сребърен и 5 
бронзови медала и класираха Русенския университет на четвърто място 
сред 25-те висши училища. Златното начало бе дадено от лекоатлетите още в 
първия състезателен ден. Два златни медала извоюва четвъртокурсничката 
от филиала в Силистра Мария Данкова, която победи в дисциплините 100 
метра и 400 метра гладко бягане. Златен медал заслужи и Николай Пенчев 
в дисциплината „хвърляне на копие”. В дисциплината „50 метра плуване” 
Боян Боянов бе сред медалистите. След силна финална част той се окичи 

с бронзов медал.
Състезателите по спортно ориентиране Хюсеин Кехайов, Ивелин 

Тодоров, Георги Христов и Цветелин Пламенов се представиха на ниво 
и заеха отборно второ място. Хюсеин Кехайов грабна златния медал в 
спринтовата дистанция при изключителната конкуренция от представителите 
на Националната спортна академия. 

Състезателките по тенис на маса защитиха спортната чест на университета 

с достойно класиране: бронзов медал в отборното класиране – Моника 
Цанева и Стелияна Николаева. Моника извоюва и още два бронзови медала 
– индивидуално и на смесени двойки.

В спортните игри мъжките отбори по баскетбол и волейбол бяха 
много единни, играха с изключителна  воля за победа и трудът, вложен 
от тях в тренировъчния процес, бе възнаграден. След редица победи в 
предварителните групи те попаднаха във финалните четворки и се пребориха 
достойно за медалите.

Сребърните медали за баскетболистите от Русенския университет завоюваха 
Георги Минков, Димитър Янчев, Николай Златков, Денис Титов, Иван 

Алтънов, Радостин 
Кол е в ,  Ге о рг и 
Тодоров, Валентин 
Илиев, Християн 
Великов, Цветомир 
Атанасов, Паоло 
Василев, Андреан 
Атанасов. Отборът 
бе воден от треньора 
Искра Илиева.

Волейболистите спечелиха бронза по време на финалния турнир. 
За да стане отличието факт, заслугата е на треньора Мима Войкова и на 
състезателите: Васил Иванов, Иван Иванов,  Милен Хаджипопов, Цветослав 
Цаков, Павел Ковачев, Милен Радулов, Цанко Цанков, Георги Господинов, 
Виктор Петров, Гьоккан Мустафа, Иван Печев, Марио Герасимов. 
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Многофункционална зала за спортно катерене

Танцов ансамбъл „Хармония”

От 2016 г. в Русенския университет и Русе 
функционира единствената в Североизточна 
България зала, профилирана само за спортно 
катерене. 

Изградените съоръжения се използват не 
само от студентите на Русенския университет, но 
и от гражданите и гостите на Русе, изкушени от 
този спорт. Предстоят допълнителни дейности 
по разширяване на съоръженията и превръщане 

на цялото пространство 
на 17 корпус в катерачна 
за ла ,  покрива ща 
всички изисквания за 
безопасност и развиване 
на различните спортни 
дисциплини.

На тържественото 
откриване катерачи 
от Университетския 
клуб по катерене 
и алпинизъм към 
Спортно туристическо 
и природозащитно 
дружество „Академик” 
демонстрираха боулдър 
катерене, катерене с 
осигуряване, катерене 

по висящо въже и ходене по лента.
Откриването на залата е част от събитията, 

свързани с 20-годишнината на Студентската 
спортна комисия на университета. Събитието 
беше и заключителната проява от „Катерачна 
надпревара Русе 2016”, реализирана с помощта на 
Общинска фондация „Русе – град на свободния 
дух” и ВН – социален проект на Еконт. 

Университетски спортен център представя... Поглед в 2016 г.
Достъпната среда  

в Русенския университет
Над 220 160 лева от бюджета на универси-

тета са вложени в изграждането на достъпна 
среда за хора с увреждания до сградите на 
Русенския университет. През учебната 2016 г. 
са изградени рампи, поставени стълбищни 
платформи и асансьор в най-посещаваните от 
студентите корпуси.

Новоизградените съоръжения в корпусите 
се задвижват със специални ключове, които 
студентите с двигателни затруднения получават 
в началото на следването си, а при завършване 
на образователната си степен – връщат обратно 
на университета, обясни помощник-ректорът 
Валерий Гегов. Ключове за достъп има и на 
порталите на университетския кампус и по 
този начин от достъпната среда могат да се 
възползват и гостите на университета.

Успешно приключи участието на университетския танцов ансамбъл „Хармония” в Деветия 
международен студентски фолклорен фестивал в Ниш, Сърбия. На фестивала си дадоха среща 
представителни ансамбли на седем държави, като бяха изнесени множество концерти в градовете 
Ниш, Бела паланка, Владичин хан и Княжевац.

Атрактивните костюми, танци и отличните изпълнения на нашите танцьори и певци силно 
впечатлиха сръбската публика, която бурно ги аплодираше. Осъществени бяха и контакти 
с ректорското ръководство на Нишкия университет с идея за развиване на по-нататъшно 
сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм +, организиране на 
съвместни културни събития и други инициативи с Русенския университет.

Кметът на град Ниш направи специален прием в сградата на Общината и връчи на българския 
ансамбъл символната статуетка на града, а директорът на Студентския културен център Мирослав 
Йович отличи участниците със специална почетна грамота. 

На заключителния концерт сред публиката беше и Генералният консул на България в 
Ниш Едвин Сугарев. Топлото посрещане в Ниш оставя незабравими спомени и разкрива нови 
хоризонти за сътрудничество между Нишкия и Русенския университети.


