ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПРИ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Добри практики в концепцията на идеята за
Учене през целия живот

ЦПО - КАКВО, ЗАЩО И КАК
• Центърът за продължаващо обучение при Филиал Силистра (ЦПО) е
правоприемник на Поделението за квалификация, преквалификация и
допълнително обучение към Филиал – Силистра, създадено с решение
3/18.04.2000 на Академичния съвет на Русенския университет.
• То е преименувано в Център за продължаващо обучение с решение на
Академичния съвет от 20.09.2005 г.

• Управлението и предмета на дейност се определят от Правилника за
устройството и дейността на ЦПО.

• Предметът на дейност на ЦПО е обучение и придобиване, разширяване и
усъвършенстване на професионалната квалификация на
• студенти,

• докторанти,
• членове на научно-преподавателския състав на РУ,
• специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование.
• Цел
• подобряване пригодността за заетост,
• подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие.
Квалификация е общото наименование на всички видове продължаващо
обучение: повишаване на квалификацията, преквалификация, специализация,
краткосрочни и дългосрочни курсове и др.

Органи за управление на ЦПО са:
• Ръководител на ЦПО;

• Учебно-научен съвет на ЦПО;
• Учебно-методична комисия (УМК) - изготвя и предлага за одобряване учебните
планове и програми;

• Оперативната работа на Ръководителя се подпомага от Оперативен съвет, в
който влизат следните експерти: за направление Учебна дейност – Главен
инспектор при Студентски офис и системен администратор; за направление
Финансово-счетоводна дейност - счетоводител от Финансово-счетоводен отдел
при Филиал Силистра на Русенския университет.

ОБУЧЕНИЯ
В ЦПО се провежда
обучение по направления, характерни за
продължаващото обучение и породени от социалната и икономическата
обстановка в страната:
• за повишаване и придобиване на квалификация;
• за студенти по факултативни дисциплини;
• по чужди езици;
• по български език, както и
по специализирана подготовка на
чуждестранни граждани, организирано в съответствие с нормативните
документи на Министерството на образованието и науката и
вътрешните правила на ЦПО;
• за подготовка на кандидат – студенти.

В ЦПО се провежда обучение в области на висшето образование, по
които Русенският университет е акредитиран да провежда обучение.

• Към ЦПО при Филиал Силистра успешно се провеждат и курсове за
обучение на педагогически специалисти в системата на училищното
образование с присъждане на квалификационни кредити.
• Тези курсове са съобразени с изискванията на Наредба №15 от
22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти (oбн., дв, бр. 61 от
2.08.19 г., в сила от 2.08.19 г.)
• Имат за цел да усъвършенстват педагогическата, комуникативната,
организационната
и
административната
компетентности
на
педагогическите специалисти.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
Документи
за
завършване
на
обучението се издават съгласно
действащите нормативни актове:
• при обучение по факултативна
дисциплина – оценката се вписва в
университетската
диплома
на
обучаемия.
• при дългосрочни форми /повече от
един семестър/– свидетелство за
професионална квалификация;

• при краткосрочни форми /до
един семестър/ - удостоверение

• при квалификационни
езикови курсове –
сертификат

2020-2021
Понастоящем към ЦПО при Филиал Силистра се обучават курсисти от групите за
следдипломна преквалификация:
• за придобиване на професионална квалификация: „учител” – 2 семестъра;
• за придобиване на професионална квалификация: „учител по физическо
възпитание и спорт” – 2 семестъра;
• за придобиване на професионална квалификация: „учител по английски език”
– 3 семестъра,
• за придобиване на професионална квалификация: „учител по румънски език”
– 3 семестъра,
• за придобиване на професионална квалификация: „учител по немски език” –
3 семестъра.
Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Русенския
университет „Ангел Кънчев“ и Филиал Силистра от разстояние в електронна
среда.
Тази година освен курсисти от Силистренска и Русенска област има и от Варна,
Севлиево и Белоградчик.

ДОБРИ ПРАКТИКИ
• През изминалата година се
проведе
квалификационен
курс
за
обучение
на
педагогически специалисти в
системата
на
училищното
образование с присъждане на
кредит на тема "Електронни
тестове
за
мобилни
устройства";
• Курсисти:
учители
от
ПЗГ
«Добруджа», гр. Силистра;

• Лектор:
доц.
д-р
Евгения
Горанова от Филиал силистра

• На
18
април
успешно
приключи лингво-тематичен
курс по нидерландски език
"Чрез езика - за високата
култура на ниската земя.
• Курсистите са от Амстердам,
Неймеген, Лайден, Разград и
Силистра.
• Лектор: Димитър Русков от
Столичната
библиотека
в
Амстердам,
Нидерландия,
доктор
по
Обществени
комуникации
и
информационни науки при
Философския факултет на
Софийски университет "Св.
Климент Охридски".

• В края на месец март
приключи
и
интензивен
курс по испански език за
начинаещи.
• Курсистите са от Силистра,
Русе и Варна.
• Лектор:
маг.
Кристина
Петкова и гост-лектор Елиса
Алкала
Медина,
бивш
Еразъм студент във Филиал
Силистра
от
Педагогическия
факултет
на Университета в Гранада,
Испания.

• През
октомври
миналата
година
успешно
приключи
интензивен
курс
по
румънски
език
заначинаещи;
• Курсистите
са
от
Силистренска област;

• Лектор: гл. ас. д-р
Силвия Ангелова и гостлектор
маг.
Юлия
Баховски, магистър по
Бизнес комуникации от
Букурещ, Румъния.

• През месец октомври приключи курс по
български език за чужденци.

• Курсистът е от Кълъраш, Румъния;
• Лектор: доц. д.н. Тодорка Георгиева от
Филиал Силистра

ЗА КОНТАКТИ:
ДОЦ. Д-Р ДИАНА ЖЕЛЕЗОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦПО ПРИ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
086 821 521
086 822 130
0898 585 210
dmindizova@uni-ruse.bg

