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Уважаеми преподаватели, студенти и служители
от Филиал Силистра на Русенския университет!
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай важните за филиала годишнини
- 20 години в структурата на Русенския университет, 20 години Майски научни четения и 45 години Полувисш учителски институт. Всички тези
събития са знакови както за Филиала и град Силистра, така и за цялата академична общност на
Русенския университет. Те са свързани с образователните и научни постижения на много преподаватели и студенти от Филиала.
През годините, в резултат от своето възходящо развитие, всяко от звената на университета постепенно успя да изгради и да се развие в
модерна и устойчива образователна и научноизследователска институция. Приносът на филиала в Силистра в това отношение е безспорен.
Като изразявам признателността си към академичната общност на Филиал Силистра за гласуваното доверие при избирането ми за ректор,
декларирам готовността си активно да работя и
подкрепям по-нататъшната работа на Филиала
за неговия просперитет.
Задачата ни е да превърнем Русенския
университет с всички негови звена в УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО - водеща академична
институция в страната и уважаван международен партньор, университет с признато международно качество на образованието и научните изДоц. д-р
Теменужка Богданова
Директор на
Филиал Силистра
Ръководител на Център за
продължаващо обучение
към Филиал Силистра
В един суров свят на насилие и битки славянските първоучители, светите братя Кирил
и Методий, показали какво означава да бъдеш
воин на духа; какво означава да имаш вяра и да
отстояваш кауза.
24 май се превръща в най-истинския, найбългарския празник, в символ на националното
ни обединение около духовността, знанието и
културата. Една модерна и просперираща държава се гради и развива, уповавайки се на науката и на образованието.
Преди двадесет години - на 30 май 1997
година, с решение на Факултетния съвет на Педагогическия факултет към Филиал Силистра на
Русенския университет се обявяват традиционни Майски научни четения.
В хронологията на времето 2016 година е
знакова за Филиала на Русенския университет в
град Силистра. Защото 45 години Филиалът освен образователни и културни функции изпълнява и важни социални функции. Защото точно
в тази част на България, най-северният север,
младежи и девойки от област Силистра получават образователно-квалификационна степен
“бакалавър” и „магистър“ в областния център.
През 1971 година с Указ № 305 от 31 август,
Държавният съвет на НР България разкрива в
Силистра Полувисш педагогически институт,
подготвящ учители по общообразователни предмети за основната образователна степен (V-VІІІ
клас). С Постановление № 15 на Министерския
съвет от 27 януари 1997 година е открит Филиал
на Русенския университет “Ангел Кънчев” с две
структурни звена: Полувисшият педагогически
институт е преобразуван в Педагогически факултет; а Полувисшият институт по машиностроене
и електротехника – е преобразуван в Технически колеж. През 2001 година с постановление на

следвания, привлекателно място за обучение и
гарант за успешна реализация на випускниците,
двигател за развитието на региона, страната и
трансграничния българо-румънски район. Необходимо е да гарантираме устойчиви национални
позиции на университета, силен международен
брандинг, партньорства и висок рейтинг, ефективно ресурсно управление и хармонична институционална среда.
На всички преподаватели, студенти и служители във филиал Силистра пожелавам, съхранявайки традициите, да продължат развитието
си в името на благородната и отговорна мисия,
която са поели - утвърждаване на висшето образование в региона и неговият растеж в името на
бъдещите поколения.
Бъдете здрави и устремени, преследвайте
високи цели за каузата на Вашия Филиал, Вашия университет и България!
Накрая искам да Ви уверя, че съвместните
ни усилия за развитието на университета дават
и ще дават нови положителни резултати, за да
пребъде нашата Алма Матер като университет
на бъдещето, като осъществена цел и сбъдната
мечта на дигиталните поколения млади хора, които са нашият стимул и вдъхновение.
Проф. Велизара Пенчева Ректор на Русенския университет

70 години
с лице към
знанието,
младостта
и бъдещето

Проф. д-р Велизара Пенчева
Ректор на Русенския университет от началото на 2016 година;
Първата жена ректор в 70-годишната история на университета;
Била е заместникректор по Развитие,
координация и продължаващо обучение;
Ръководила е дирекциите по Качество
на образованието и по
Развитие, координация
и продължаващо обучение;
Била е ръководител на катедра Транспорт в Транспортния факултет на Русенския
университет;
Четири години е била член на Акредитационния съвет на Националната агенция
по оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет, а от 2014 г. е член на Постоянната комисия по следакредитационно
наблюдение и контрол към НАОА;
През 2012 година става носител на Награда Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието
и науката.

Двадесет години Майски научни четения
Двадесет години в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“
Министерския съвет № 41 от 16 февруари Педагогическият факултет-Силистра е преобразуван
във Филиал-Силистра на Русенския университет
“Ангел Кънчев”. От 2008 година към Филиал-Силистра се присъединява бившия Технически колеж-Силистра.
От двадесет години Филиалът е в системата на висшето образование и в структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев”. Благодарим на всички академични ръководства на Университета за съдействието и за съпричастността
през годините.
Област Силистра и община Силистра имат
потребност от академичната структура на Русенския университет в гради ни. В Област Силистра
и в седемте общини на областта на ръководни
позиции са дами и господа, обучавали се в различно време в различни образователни степени
в структурата на Филиала.
Преди месеци се навършиха 10 години от създаването на Научния център „Св. Дазий Доростолски“. Сборникът „Известия на НЦ „Свети Дазий
Доростолски” способства за развитие на международното сътрудничество, за обмена на мнения
между водещи български и чуждестранни учени.
Днес във Филиала, в силистренския Храм
на образованието и науката, за 20-ти път отбелязваме научната конференция Майски научни
четения: Дигитална България на 21 век. Плод на
тези четения са издаваните сборници с доклади като част от научните трудове на Русенския
университет. Независимо от трудностите, академичният състав на Филиала създава научна
продукция, което е показател, че наука може да
се прави и на доста километри от столицата и
големите научни центрове.
В духа на традициите (от 2005 година) за 12ти път тази година ще бъдат връчени две специални награди за отличен успех на студентиабсолвенти:
• Награда за абсолвент с най-висок общ успех от целия курс на обучението, учредена от
областния управител на Силистра;

• Награда за абсолвентка-майка с най-висок
успех през четиригодишния срок на обучение,
учредена от кмета на община Силистра.
Благодарим на ръководствата на община и
област Силистра за подкрепата към дейностите
във Филиала през изминалите години.
През 2015 година от Общинския съвет Силистра с Председател д-р Мария Стойчева бе
учредена наградата „Студент на годината“ – за
студенти, жители на община Силистра, с отличен успех и с изяви в научноизследователската
дейност. Горди сме, че първата награда на Общинския съвет се връчи на студентка от Филиал
Силистра Бетина Ковачева.
Депутатът в Европейския парламен г-н Момчил Неков обяви специално за студентите от Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“
в гр. Силистра конкурс за есе на тема: „Моята
визия за мястото на България в ЕС“. Осем са
студентите с отличени есета, които бяха обявени от г-н Неков по време на посещението му във
Филиала в Силистра на 3 май. Те ще гостуват
в Европейския парламент в Брюксел по негова
покана.
Двадесет години следваме традицията във
Филиала да се провеждат Майски научни четения. Традициите в нашето съвремие са тясно
свързани с иновациите. Днес ние ще ,,освежим“
традицията, като я приспособим към динамиката на съвремието ни - чрез научните доклади и
съобщения в секциите и най-вече чрез съдържателните акценти на пленарния доклад.
От името на академичния състав на Филиала
като структурно звено на Русенския университет
„Ангел Кънчев“, заявяваме, че ще устремим духовната си енергия за достойното и заслужено
място на Университета в палитрата на висшите
училища в България. „За да бъде Русенският
университет не само университет с бъдеще, но
и университет на бъдещето!“
Доц. д-р Теменужка Богданова
Директор на Филиал Силистра
към Русенския университет „А. Кънчев“

Стр. 2
Тези слова от надписа на старото дървено училище във възрожденски Котел най-точно изразяват
сърдечното ми признание към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”, който за
мен е повече от образователна институция.
Моят университет е най-светлата територия, където духът ми
се чувства свободен. Бих искала да
изразя голямата си благодарност и
възхищение към преподавателите
– през годините и сега, за тяхната
научна подготовка и високи критерии, към настоящото ръководство –
за отговорността и духовната сила
да „освети” тази забележителна годишнина.
Спомням си кандидатстването
в Института за подготовка на учители през 1979 година. Темата беше:
„Прекрасното у човека според Йордан Йовков”, оценката ми бе найвисоката сред кандидат-студентите
(„Много добър 5.00”), но имаше реална опасност да не бъда приета,
защото тогава за нашата област
Враца имаше само 5 места, приемаха с предимство деца на учители и с други „бонуси”. Високата ми
оценка беше първият сблъсък със
системата, при това успешен. Оттогава Филиал Силистра за мен е
най-високото място в пирамидата
на Маслоу - синоним на знания за
С Кръгла маса „Щафета на поколенията“ във Филиал Силистра бе
почетена 70-та година от основаването на Русенски университет “Ангел Кънчев“ – най-голямото учебно
академично звено в Северна България. Тя бе естествено продължение на тържеството, свързано с
началото, настоящето и бъдещето
на университета.
По повод 70 години от създаването на Русенския университет
“Ангел Кънчев” академичното ръководство удостои с почетна диплома
и юбилейна значка доц. д.-р Теменужка Богданова за нейния принос
към развитието на Русенския университет и утвърждаването му като
водеща образователна институция с
национално и международно значение. Доц. Богданова е директор на
Филиала на РУ в Силистра. Тя получи сърдечни пожелания за устойчивост и креативност в работата на
колегиума от д-р Мария Димитрова,
председател на Общински съветСилистра, от д-р Юлиян Найденов
- кмет на община Силистра, от зам.
областния управител Младен МинНаучният център координира
изследователската дейност на научните работници от редица градове
на България, Русия и Румъния. По
време на организираните конференции и кръгли маси се обсъждат проблемите и перспективите в областта
на хуманитаристиката, природо-математическите и техническите науки,
а сборникът „Известия на НЦ „Свети
Дазий Доростолски” способства за
развитие на международното сътрудничество, за обмена на мнения
между водещи български и чуждестранни учени, за активното общуване и запознаване с нови автори и с
резултатите от техните иследвания
и др.
Организационното изграждане
на Научния център „Св. Дазий Доростолски” и утвърждаването му като
престижно изследователско звено
във Филиал-Силистра на Русенския
университет „Ангел Кънчев” е пряко свързано с научния авторитет и
енергичната дейност на неговия пръв
ръководител – проф. Славчо Иванов,

Май 2016 г.

Помогни ми, за да те възвися!
развитие на личността. Завърших
български език, руски език и трудово обучение в голям комфорт и със
самочувствие, защото учех това,
което обичах, имах прекрасни, с
енциклопедична култура преподаватели, чувствах се щастлива.
След това завърших „Руска филология” в Шуменския университет,
където знанията от Силистра бяха
постаментът за специалността.
Отново във Филиал Силистра на
Русенския университет завърших
магистратура „Стопанско управление”. Тази подготовка систематизира знанията и опита ми, даде ми истински инструментариум за анализ,
стратегическо мислене и ефективно действие във всяка ситуация.
Вероятно съм консервативна,
но обичам ученето, словото и четенето, с нулева толерантност съм
към диктатурата на посредствеността – сякаш това характеризира
житейския ми път като организационен работник, учителка, журналист,
главен редактор и издател на вестник, общински съветник, заместникпредседател на Общинския съвет
в Силистра, заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, началник на
отделите, последователно: „PR” и
„Култура” в Община Силистра.
Всяко обучение във Филиал

Силистра на Русенския университет ми е давало криле за полет,
една чиста траектория за знания и
компетентност. Когато защитих дипломната работа за магистратура
през 2006 г. с отличен, свързана
с необходимостта от развитие на
туристическата инфраструктура в
община Силистра като фактор за
устойчиво икономическо развитие
и за популяризиране на богатото ни
културно наследство, на светостта
на мястото, където живеем, попитах в администрацията проявяват
ли интерес да се запознаят с моята
разработка и заедно да осъществим промените. Отговорът тогава
беше: „Друг път, сега нямаме време
и пари за такива неща...”. Страхът
от знаещи и можещи хора все още
е мощна движеща сила в българското общество.
Най-важното е, че Русенският
университет създава жизнен образователен продукт и го насочва
към точните хора, а това е забележително! Гордея се с успехите, с
дейността на Научния център „Св.
Дазий Доростолски”, с катедрите по
литература и чуждоезиково обучение, с Центъра за продължаващо
обучение, с учебно-научната изследователска лаборатория „Културноисторическо наследство”, с които

Цветана Игнатова
сме в ползотворно взаимодействие
за обогатяване на културния живот
в Силистра.
На всички преподаватели и студенти пожелавам здраве, удовлетворение, нови знания!
Поздравления за успешния мениджмънт – към директора на Филиала - доц. д-р Теменужка Богданова, към ректора на университета
- чл.кор.проф. Христо Белоев! От
сърце им пожелавам здраве, иновации, просперитет!
Първата предпоставка за развитие на Област Силистра и на Североизточна България е Русенският
университет „Ангел Кънчев”!

Честит празник!

“Щафета на поколенията” - кръгла маса
в Силистра за “70 г. Русенски университет”
чев. Цветя и поздравителни адреси от името на кмета на общината
връчи Цветана Игнатова с думите:
“Желая Ви здраве и успехи! Образовайте се, израствайте личностно
и професионално. Мечтайте смело
и работете целенасочено, защото
“Целият свят прави път на този, който знае къде отива”!
Награди, юбилейна значка и
диплом, в Русе бяха връчени на
11 ноември от ректора на РУ чл.
кор. проф. дтн Христо Белоев на:
доц. д-р Димо Димов - директор на
Филиал Силистра в периода 20082012 г.; доц. д-р Теменужка Богданова - настоящ директор на Филиал
Силистра; доц. д-р Румяна Лебедова - член на Академичния съвет
на Русенски университет “Ангел
Кънчев”; доц. д-р Тодорка Георгиева - бивш заместник-директор на
Филиал Силистра.
Бяха връчени юбилейна значка

и диплом на: доц. д-р Илияна Горанова - дългогодишен директор на
Филиал Силистра; проф. д-р Иван
Недев - р-л катедра във Филиал

Силистра; доц. д-р Петранка Трендафилова - заместник-директор на
Филиал Силистра, член на Академичния съвет на РУ “А. Кънчев”.

10 години НЦ “Свети Дазий Доростолски”

който предаваше на колегите си своя
оптимизъм и неутолима жажда за
знания, за нови търсения на духа,
за споделяне на личните изследователски интереси с другите.
Вече десет години Научният център „Св. Дазий Доростолски” поддържа двустранни връзки със следните
университети, институти и научни
центрове: Института за български
език при БАН; Международния университет за природата, обществото
и човека „Дубна” в гр. Дубна, Русия;
Самарската хуманитарна академия
в гр. Самара, Русия; Филиала на Самарската хуманитарна академия в гр.

Толияти, Русия; Кирило-Методиевския научен център при БАН; Научния
център „Преславска книжовна школа”
при Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски” и др.
В чест на 70-годишнината на
Русенския университет „Ангел Кънчев” и на 10-годишнината от своето
създаване на 28 октомври 2015 г. НЦ
„Св. Дазий Доростолски” организира и проведе Кръгла маса на тема
„Християнството – език и менталност”. Събитието беше посветено
и на мъченическата гибел на св.
Дазий, който на 20 ноември преди
повече от 1710 години заплаща с цената на младия си живот изконното
човешко право на самоопределение;
както и на делото на хилядите знайни и незнайни български будители,
завещали, че „докле език живее, народ не умира!”
В научния форум взеха участие
утвърдени учени от България, Румъ-

ния и Русия, докторанти и студенти.
Пленарен доклад на тема „Християнство и мъченичество” беше изнесен от проф. Георги Атанасов – виден археолог, познавач на античния
Дуросторум и на средновековния
Дръстър, чиито наследник е днешният град Силистра. Прочетените
над 30 доклада в различни научни
направления (археология, история,
краеведство,
литературознание,
лингвистика, диалектология, методика на обучението и др.) разкриват
неизвестни досега страни от обществения, стопанския и културния живот
по българските земи в миналото и
днес, предлагат нови виждания за
важни исторически събития и изтъкнати личности, споделят разсъждения върху нови идеи. Изнесените
доклади и научни съобщения са
публикувани в Книга Осма на поредицата “Известия на НЦ „Св. Дазий
Доростолски”.
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Стр. 3

Информационен ден на
Русенския университет
“Ангел Кънчев” в град Силистра
На 15.03.2016 г. на площад
„Свобода“ се проведе информационен ден на Русенския университет
„Ангел Кънчев“, Филиал-Силистра.
В този ден бяха представени специалностите, по които се обучават
студентите. В конферентната зала
на Областна администрация, непосредствено след площадната проява се състоя среща дискусия на
тема „Възможности за обучение и
партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“. В разговора
взеха участие представители на
местната и държавна власт и директори на училища.
Проф. Велизара Пенчева –
Ректор на Русенския университет
„Ангел Кънчев“, представи структурата на единственото и най-голямо държавно висше училище
в цялата трансгранична област, с
академичен състав от над 400 преподаватели, половината от които
са хабилитирани. В Университета
се обучават над 8000 студенти и
докторанти. През 2012 г. учебното

заведение е акредитирано с оценка
9,28 от възможна 10. На срещата
бе изложен стремежът на академичната структура да отговаря на
условията на бизнеса и пазара. За
целта е изграден университетски
информационен портал за бизнес
партньори.
Разяснени бяха дейностите и
възможностите за професионална
кариера и обучение във Филиал
Силистра от доц. Богданова – Директор. Тя не скри задоволството си
от това, че голяма част от участниците в срещата са възпитаници на
Филиал-Силистра. Академичната
структура в нашия град поддържа
тесни връзки с училищната мрежа
в областта.

На 30 март 2016 г. във Филиал
Силистра към Русенския университет „Ангел Кънчев”, бе проведено
обучение, свързано с внедряване
на мерки за енергийна ефективност
(ЕЕ) и приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в
обществени сгради.
Разгледани бяха темите, свързани с разработване на планове за
действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на Европейския
съюз, отчитане изпълнението на
планове за действие, енергиен мениджмънт в сгради, основни познания за енергийните одити, договори
за ЕЕ, енергийни стандарти, решения по казуси, добри практики и др.
Интерес към проблематиката

интереси на обучаващите се.
Студентският съвет е винаги
положително настроен и отворен
към идеи, инициативи за различни
мероприятия и събития.
Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“
не е просто място за получаване
на образование, това е средище за
обмяна на опит, и възгледи между
студенти и преподаватели. Ние сме
една сплотена общност, с общи
ценности и интереси, с амбиции за
успешна професионална и личностна реализация.

Единадесето издание „Национални дни
на кариерата – Добра кариера,
Добър живот” в Русенския университет

Ден на кариерното ориентиране
на първокурсника
За втора поредна година Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира Ден на кариерното ориентиране на първокурсника като част
от форума „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“.
Ректорът, проф. Велизара Пенчева, награди 62 първокурсници за
постигнати високи резултати в обучението от първия семестър.
На събитието бяха наградени
студентите, първенци по успех, от
Филиал – Силистра:

Студентски съвет
Студентският съвет на Филиал
Силистра към Русенския университет „Ангел Кънчев“ е „мост“ между
студентската общност и университетското ръководство. Той е общ,
основен представителен орган на
студентите в университета, ръководен от своите основни принципи,
като на първо място поставя равенството при всички, които се обучават във Филиала.
Със своята дейност се стреми
да обхване всички интереси на учащите – условия на живот, качество
на образование, професионална
реализация, наука, спорт, културен
и обществен живот.
Основната цел е да оказва съдействие на академичната общност за повишаване качеството
на обучение и квалификация на
студентите и докторантите, да подпомага научната, творческата, културната, спортната и обществената
им дейност, да защитава общите

• Катрин Нивелинова Георгиева от специалност Педагогика на
обучението по български език и
английски език;
• Дарина Любенова Енева от
специалност Педагогика на обучението по физика и информатика;
• Незабравка Йорданова Кирова-Христова от специалност
Педагогика на обучението по български език и румънски език;
• Красимир Христов Бухчев
от специалност Електроинженерство;
• Катерина Михайлова Иванова от специалност Автомобилно
инженерство.

За единадесета година Русе е
домакин на форума „Национални
дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”. 36 фирми от
различни браншове се представят
със свои щандове в Канев център
и предлагат стажове и работа на
специалисти. Ежегодно събитието
събира на едно място над 160 български и международни компании и
над 19 000 младежи от цялата страна. Статистиката от миналата година показва, че форумът в Русе е
бил посетен от над 2000 студенти.
В началото на изказването си
ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев”, проф. Велизара
Пенчева, приветства участниците и
сподели, че всяка следваща година
Националните дни на кариерата
привличат все повече работодатели
и все повече студенти. „Осъзнатото
търсене на работа и запознаването
с изискванията на работодателите,
дава възможност на студентите да
планират и изградят своята добра
кариера”, заяви още тя.
На откриването присъстваха и
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

По традиция, форумът беше
съпроводен със 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.
Националните дни на кариерата продължават до късния следобед и това дава възможност на студентите да се включат във форума
по време, когато нямат занятия.
По данни на кариерния център на
университета студентският интерес
към форума расте, тъй като повечето фирми и организации предпочитат да наемат висши специалисти,
които са придобили известен опит
по специалността от проведени
практика или стаж.

Бъдещите електроинженери - участници в инфоден
проявиха студентите от ФилиалСилистра, обучаващи се в специалност „Електроинженерство“.
Обучението бе извършено от
преподаватели на Русенския университет, както и от служители на
Софийската фирма „Енкон Сървисис”. В рамките на събитието бяха
осигурени и консултации по тематики, свързани с внедряване на мерки
за ЕЕ и приложение на ВЕИ в жилищни и обществени сгради.
Програмата на обучението,
както и информация относно други дейности по проекта, е налична
на уеб-сайта на проекта: http://eere.
eu/.

Стр. 4
Научноизследователската дейност е важна част от професионалната активност на преподавателите
от Филиал Силистра на Русенския
университет „Ангел Кънчев”. В съгласие с изискванията на Закона
за висшето образование ежегодно
катедрите сформират колективи,
които работят върху актуални теми
с цел решаване на научни и научно-приложни задачи в областта на
хуманитаристиката, природо-математическите и техническите науки. По традиция в колективите се
включват докторанти и студенти,
показали интерес към научните изследвания. По този начин младите
хора на практика участват в проучването, анализа, доразвиването
и популяризирането на съвременните достижения на науката; в установяването и поддържането на
международни или междуинституционални връзки; в организирането
и провеждането на конференции,
семинари, специализирани експедиции, практики; наблюдават отблизо нелекия процес на създаване
на научни продукти (монографии,
студии, статии, доклади).
През 2015 г. бяха осъществени
две научни разработки, финансирани със средства от Фонд „Научни
изследвания”.
Проектът на тема: „Разработване и прилагане на модели за
решаване на физични задачи при
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Оценка за научноизследователската
проектна дейност през 2015 г.

педагогическата практика на
студентите”, е разработен под
ръководството на доц. д-р Теменужка Богданова. Проучването търси
пътища и средства за активизиране
на евристичното мислене на обучаемите и стимулиране на задълбочеността при разбирането на физичните закономерности. За целта

Учебно-изследователска
лаборатория “Културноисторическо наследство” - 2015
От създаването си УИЛ има изключително активна дейност:
• Паметни листи по повод 135 г.
от рождението на Йордан Йовков,
75 г. от Крайовския договор, 320 г.
от рождението на Партений Павлович;
• Мултимедийни презентации
по повод 135 г. от рождението на
Йордан Йовков и 75 г. от Крайовския договор и представяне на паметните листи;
• Представяне на книгата „Летопис за живота и творчеството на
Йордан Йовков;
• Организиране на изложба „Пътуване в света на Йордан Йовков”,
съвместно с дом-паметник „Йордон
Йовков” – Добрич;
• В дом-паметник „Йордан Йовков” – Добрич;
• Семинар „Ние и Другите” по
повод 10 ноември – Международен
ден на младежта;

• Национална конференция „75
години от Крайовския договор” – с
проф. кин Антонина Кузманова;
• Мултимедийна презентация и
викторина „В света на Йордан Йовков“ с ученици от ОУ „Отец Паисий“
по повод 135 г. от рождението на
писателя;
• Коледна работилничка.

работният колектив, който включва
четирима доказали се преподаватели – проф. д-р Тодорка Стефанова, доц. д-р Теменужка Богданова,
ас. Станимир Станев и ас. Милен
Сапунджиев – и трима студенти от
специалност Физика и информатика – Бетина Ковачева, Елиз Бакал
и Паолина Петрова, създава дидактически модели на уроци за решаване на задачи по учебния предмет
Физика и астрономия и разработва
презентации на уроци за решаване на задачи от ядро Механика в
учебното съдържание по Физика за
ІХ клас. Резултатите от проучването на проблема са публикувани в
студията „Развиване на евристичното мислене на учениците чрез
решаване на физични задачи” и са
докладвани пред различни научни
форуми. Цялостната дейност по
проекта е високо оценена и на Традиционната изложба на печатни и
електронни издания на преподавателите, посветена на 70-годишнината на Русенския университет, е
отличена с трета награда.
Проектът на тема: „Изследване
на възможностите за разработване на адаптивна мултимедийна
среда за обучение по информаци-

онни технологии”, е разработен
под ръководството на проф. д-р
Маргарита Теодосиева. В проучването са анализирани моделите за
учене и психологическите нива на
познанието – перцепция, мислене,
памет и практика – с цел изследване възможностите им за приложение с оглед конструиране на мултимедийна среда при обучението
по дисциплината Информационни
технологии. Научният колектив,
включващ преподавателите гл. ас.
д-р Евгения Денева Горанова, доц.
д-р Валентина Войноховска и гл. ас.
д-р Светлозар Цанков и студентите
от специалност Физика и информатика Вилиана Георгиева, Ашиме
Мустафа, Севгюл Сабри, Нурсели
Демир, Нежля Али, Гюляй Гюнай
и Боран Динчеров, разработва инструментариум от изследавателски
методи за определяне на типичните стилове на учене, приложими
при обучението по информационни
технологии в мултимедийна среда. Резултатите от проучването са
докладвани пред авторитетни научни конференции, две от които са
в чужбина. В три от общо седемте
публикации по темата на проекта
участват и студенти.

Студентска и докторантска
научна сесия - 2016

Студентите и докторантите
също участват в научните изследвания на катедрите. Ето защо ежегодно, през м. май, Филиал Силистра
организира две научни сесии - една
преподавателска и една студентска
и докторантска. Изнесените пред
тях доклади се публикуват на хартиени и електронни носители, и в
сайта на Русенския университет.
Първата от тях датира от 1997
година, когато по инициатива на
КФН се постави началото на Майските научни четения. А пръв сред
преподавателите, който приобщи
студентите към научната работа, е
д-р Галина Лечева. Пред МНЧ през
2ООО г. под нейно ръководство
бяха представени, а впоследствие
публикувани в сборника редом с
преподавателските научни съобщения, докладите на трима студенти.
През 2ОО2 година съвместно
с катедра БЕЛИ КФН организира и
проведе в град Русе студентска научна конференция, на която участваха десетина представители от
Филиал-Силистра.
През 2ОО8 г. ректорското ръководство в лицето на проф. Ангел
Смрикаров
инициира провеждането на СНС
във всички факултети и филиали на
Университета

в рамките на Майските научни
празници.
Ако погледнем към резултатите
от научноизследователската работа на студентите и
докторантите от Филиал-Силистра, ще забележим ясно очертаната тенденция
броят на докладите и авторите
да нараства:
2008 - 18 доклада; 2009 - сесията е с международно участие
- в нея се включват 1 докторант
и 2 студенти от Международния
университет в град Дубна, Русия
Общо са представени 12 доклада;
2010 - също с международно участие - 16 доклада (1 на докторант от
Дубна); 2011 - 14 доклада, от които
3 докторантски; 2012 - 20 доклада;
2013 - с международно участие - 29
доклада (1 на студент от Констанца, Румъния); 2014 - 19 доклада, от
които 6 докторантски; 2015 - с международно участие - 32 доклада, от
които 5 докторантски (на
докторанти от Силистра, Русе,
Шумен и София); 2016 - 37 доклада, от които 3 докторантски (по 1 от
Силистра, Русе и Пловдив).
С гордост можем да заявим,
че преподавателите, докторантите
и студентите от Филиал Силистра
достойно и професионално изпълняват законовите изисквания да
осъществяват и докладват пред
обществото резултатите от своята
научна работа.
По думите на един изтъкнат
български учен: “Университет, в
който броят на сборниците със студентски доклади, е почти колкото
броя на сборниците с доклади от
научната конференция за преподаватели, е „обречен” да успее.”
Нека ДРУЖНО ДА УСПЕЕМ в
името на нашия Филиал, Университет и град!

Май 2016 г.
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Практиката на студентите
педагози – предпоставка
за успешна кариера
Успешното приключвана на стажантската педагогическа практика
е паметен момент в професионалната автобиография на студентите
от специалностите
„Педагогика
на обучението по български език и
чужд език“ и „Педагогика на обучението по физика и информатика“.В
продължение на шест учебни седмици те участват активно в училищния и извънучилищен живот на
своите класове, като формират основни преподавателски умения по
дисциплините, който преподават и
задълбочават познанията по самия
предмет. Студентите се научават
да планират своето преподаване
адекватно на заложените цели, да
управляват процеса на учене на
своите учениците от основното и
от средното училище, да прилагат
собствени педагогически решения
в практиката и да формулират нови
цели, основани на рефлексията и
на самооценката си. В синхрон с
добрите европейски педагогически
практики, те се насърчават да прилагат иновативни модели на преподаване, да експериментират в класната стая и да развиват новаторско
мислене и отношение към педагогическия труд. Педагогическата
практика повишава общодидактическата и частнометодическата култура на студентите, като и тяхното
професионално самочувствие, което е предпоставка за бъдещата им
успешна реализация на пазара на
труда. Зад тези успехи стоят име-

ната на базовите учители, методически подкрепящи и колегиално добронамерени, и техните училища:
ОУ “Отец Паисий“ – Милена Цанева, Севгюл Гафурова, Нели Йорданова; ПГСУАУ „ А. Буров“ – Снежана
Стойчева-Енчева, Иванка Андонова, Анелия Николова, Йорданка Демирова; ЕГ „П. Яворов“ - Златка Димитрова, Ванушка Димитрова; СОУ
”Н. Й. Вапцаров” - Елена Ангелова,
Лидия Петрова, Валентина Митева,
Бисерка Каменова; ПМГ „Св. Кл.
Охридски“ – Искра Николова, Диана
Куртева, Йорданка Илиева; ПГПТ
„Евлогий Георгиев”- Пенка Добрева;
ОУ „Иван Вазов“ - БорянаСтефанова.
Като партньор в обучението училищата предоставят отлична материална и информационна база. В
компютърните зали студентите работят с интерактивни дъски.

Една успешна инициатива на Катедрата по филологически науки
при Филиал Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев” за методическа и чуждоезикова подкрепа на студентите-стажанти от специалност “Педагогика на обучението по български език и английски език”
е гостуването на семейството
англичани Джон и Джоан Итън
в ОУ “Отец Паисий“. Пред ученици и студенти стажанти те
разказаха за историята, географията, спорта и културата
на Манчестър. Включиха се в
разработването и изнасянето
на уроци по английски език,
заедно с нашите студенти стажанти, както и в изработването на дидактически материали
за визуализиране на учебния
процес.

За плюсовете на програма „Еразъм+“

Шестнадесета поредна години
Филиал – Силистра на Русенския
университет „Ангел Кънчев“ участва
в програма „Еразъм +“, което придава заслужено европейско измерение
на академичния профил на институцията. През летния семестър на
настоящата учебна година за петмесечно обучение в университета в
Гранада, Испания са Тодор Панчев,
Нели Чешмеджиева и Елсер Мехмед
студенти от втори курс, специалност
„Педагогика на обучението по български език и английски език“. През
месец май предстои работно посещение там на нашите колеги доц. д-р
Диана Железова – Миндизова, Координатор „Мобилност и международно сътрудничество“ и преп. Ивелина
Бобчева. Освен с Университета в
Гранада, Испания, за периода 2014

– 2020 г. са договорени още две дългосрочни двустранни споразумения
за обмен на студенти и преподаватели: с Педагогическия факултет в
гр. Сеута, Мароко и с Университета
Селчук, Турция. Тази година повишен интерес за участие в програмата проявяват както студентите от
педагогическите специалности, така
и от инженерното направление. С
мотивацията да попаднат в мултикултурна среда, с възможността да
усъвършенстват чуждоезиковите си
умения и провокацията да бъдат студенти в европейски университети, те
стават част от академичното поколение „Европа+“.
доц. д-р Диана Железова –
Миндизова, Координатор „Мобилност и международно сътрудничество“

Програмна акредитация на
специалност Електроинженерство
във Филиал Силистра

През 2015 година се проведе
програмна акредитация на бакалавърската специалност Електроинженерство от професионално
направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика – единствената специалност във Филиал
Силистра, която се реализира в две
форми на обучение – редовна и задочна. Студентите от специалността се обучават под ръководството
на хабилитирани преподаватели от
Русенския университет „Ангел Кънчев“, в специализирани кабинети и
лаборатории.
Националната агенция за оценяване и акредитация даде оценка
9.32 (при максимална 10) за срок
от шест години. Тази оценка гарантира на дипломираните във Фили-

ала електроинженери национално
признаване на дипломите и реализация в предприятия от всички
области. Квалификацията, която
получават завършилите тази специалност, им позволява да се справят
с експлоатационни проблеми както
в електрическите инсталации, така
и в системите за автоматизация
на производствените процеси и в
електронната техника.
От учебната 2014/2015 г. във
Филиала се прилага и електронно обучение, като преподаватели
провеждат лекции в Русенския
университет, които са наблюдават
on_line от студентите във Филиала
в специализирани лекционни зали,
снабдени с интерактивни дъски и
мултимедийни проектори.

Стр. 6
Севгюл Сабри Хасан, IV курс, спец. Физика
и информатика – отличник на випуска с успех
5,95
Скъпи първокурсници, като завършващ студент по специалност „Физика и информатика“,
ви поздравявам за вашия достоен избор, защото считам, че образованието, което аз получих
във Филиал Силистра на Русенския университет
„Ангел Кънчев”, ми дава шанс за добър старт в
живота. Уверявам ви, че приятелствата, които
открихме тук, и спомените, които ще ни останат
скъпи за цял живот, станаха причина вече да се
чувстваме като част от едно цяло.
Уважаеми преподаватели, своята увереност
в получените знания дължа на Вашата неуморна работа и всеотдайност.
През тези четири години Вие ни показахте, че човек не спира да се учи и
усъвършенства през целия си живот и че винаги има нови хоризонти за
откриване. Благодарение на Вас ние придобихме самостоятелност, поехме нови отговорности и не се боим да се изправим пред още и много
по-големи - да даваме знания на бъдещите си възпитаници. Осъзнавам,
че обучението ми тук е един значим момент от моя живот и знам, че благодарение на преживяното и наученото през годините в университета,
аз ще бъда в състояние да се справя с предизвикателствата, пред които
ме поставя животът. Благодаря Ви за всичко, което ми дадохте през тези
четири години!
Ивелена Йорданова Иванова, IV курс,
спец. Български език и английски език – студентка майка с най-висок успех (отличен 5,
64)
Училище за живота. Така бих определила РУ „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра. От
момента, в който прекрачих прага му, се уча
да бъда самостоятелна. От момента, в който
станах студент, започнах да разчитам на уменията си. И успях.
Всеки преподавател – асистент, доктор,
доцент и професор, с който съм работила, е
формирал в мен знания, умения и качества,
които не бих могла да получа другаде. Найбезценни са уменията, които придобих по
време на Стажантската педагогическа практика. Работата с ученици ме научи да бъда
креативна, а изживяването беше невероятно.
Благодарна съм, че получих тази възможност. Благодарна съм и за цялата подкрепа и
разбиране, които получих от своите преподаватели по време на моята бременност и отглеждането на малка ми дъщеричка. Без тях нямаше да се справя. Сега съм една щастлива майка и
успешно завършила студентка.
Радвам се, че избрах именно Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“,
където да получа своето висше образование.
Красимир Христов Бухчев, I курс, спец. Електроинженерство:
Като първокурсник от специалност „Електроинженерство“ считам, че поставих едно ново начало
в своето развитие, което ще бъде полезно за моето
изграждане като личност и специалист с богат опит
в областта, в която ще се реализирам.
Русенският университет „Ангел Кънчев“, Филиал-Силистра е с дългогодишни традиции и история,
утвърден не само в нашия регион, но и в цялата
страна. Искрено се надявам всички студенти да се
гордеят с това,че са получили своето образование
в този университет. Мога да пожелая на моите колеги единствено успешно завършване и реализация в живота.
Катрин Нивелинова Георгиева, I курс спец.
Български език и английски език:
Щастлива съм, че имам възможността да ви
приветствам с откриването на новата академична
година във Филиал - Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Сърцата ни са изпълнени с трепет и очакване в днешния ден, когато аз и
всички мои състуденти първокурсници прекрачваме прага на този университет. За нас това е среща с
непознатото и дългоочаквано начало на житейския
ни път. Идваме с надежда, че тук ще научим как
да реализираме своите планове; как да постигнем
своите копнежи и мечти; ще се подготвим теоретично и на практика как да се утвърдим като професионалисти, ще поставим началото на много нови
приятелства, ще си помагаме и ще се забавляваме.
Ние, младите хора, имаме вярата, че дългоочакваната промяна в обществото и в мисленето на всеки поотделно, е постижима чрез знанието.
И очакваме академичното знание да ни направи по-успешни и пълноценни
като личности, адекватни на времето, в което живеем.
Желая на всички много успехи!
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Ден на Отворените врати

На 27.04.2016 г. традиционно във
Филиал Силистра се проведе Ден
на отворените врати, включващ
различни инициативи. Сред тях е и
Борсата за добри педагогически
практики, организирана за втора
поредна година по идея на доц. д-р
Д. Железова-Миндизова – ръководител на Катедрата по филологически
науки. Студенти стажанти от специалност Български език и чужд език
споделиха пред колеги и преподаватели своя първи педагогически опит.
Най-атрактивните портфолиа бяха
отличени.
В рамките на събитието доц.
Богданова – Директор на Филиала,
награди победителите в конкурси-

те, организирани по повод на Майските празници.Над 30 студенти
от Филиал Силистра и ученици от
ПМГ „Св. Кл. Охридски“, ЕГ „П. Яворов“, ПГСУАУ „Ат. Буров“, ПГМТ „Вл.
Комаров“, ПГЛП „Евл. Георгиев“,
СОУ „Н. Вапцаров, бяха удостоени
с грамоти, а останалите участници
получиха сертификати. За първи
път тази година има и международно участие - в лицето на ученици
от лицея „Крал Карол I“ - Остров,
Румъния.
След официалното награждаване студентите и гостите бяха поканени на Интерактивен семинар на
тема Understanding global climate
changesс лектор Джон Итън.

Момчил Неков – член на
Европейския парламент,
посети Филиал Силистра
Днес във Филиал Силистра,
по покана на ръководството, се
проведе среща с нашия съгражданин Момчил Неков – депутат в
Европейския парламент, работещ
в комисиите по Култура и образование и по Земеделие и развитие
на селските региони. Той е член на
делегациите на Европарламента за
връзки с Китай и с Беларус, член е
на интерпарламентарните работни
групи за развитие на туризма, културното наследство и европейските
културни маршрути, за спорта и за
климатичните промени, биоразнообразието и устойчивото развитие.
Поводът за събитието бе организираният от него конкурс, специално за студентите на Филиала, на
тема “Моята визия за мястото на
България в ЕС”. Отличените осем
участници ще бъдат специални гости на г-н Неков в Брюксел, а те са:
1. Валентин Вълчев – I курс,
специалност Автомобилно инженерство;
2. Галина Димитрова – II курс,
специалност Физика и информатика;
3. Елка Стоянова – II курс, специалност Български език и английски език;
4. Ивелина Господинова – II
курс, специалност Физика и информатика;
5. Искра Димитрова – II курс,
специалност Автомобилно инже-

нерство;
6. Катрин Георгиева – I курс,
специалност Български език и английски език;
7. Кристина Георгиева – IV курс,
специалност Български език и
френски език;
8. Незабравка Кирова-Христова – I курс, специалност Български
език и румънски език.
Евродепутатът сподели, че
сред приоритетите в работата му
са предизвикателствата, свързани
с намаляването на безработицата
в Съюза, и в частност - сред младите хора, като се използват всички
механизми младото поколение да
се развива и да трупа умения чрез
възможностите, които предоставя
мобилността. Такава е програма
„Еразъм +“, по която вече шестнадесета поредна година се извършва
обмен на студенти и преподаватели
от Филиал Силистра.
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