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На 19.09.2016 г. във Филиал Силистра 
на Русенския университет „Ангел Кънчев” се 
проведе тържествена церемония по повод 
откриването на Новата академична 2016/17 
година и Промоция на Випуск 2016. Сред 
официалните гости на тържеството бяха Еле-
на Томова – зам.- областен управител, Ма-
рия Димитрова – председател на Общинския 
съвет – Силистра, проф. Велизара Пенчева 
– Ректор на Русенския университет „Ангел 
Кънчев”, проф. Пламен Кангалов – зам.-рек-

Двадесет години във Филиал Силистра в 
навечерието на 24 май поднасяме своята по-
чит към първоучители, светите братя Кирил  
и  Методий и даваме старт на научната кон-
ференция Майски научни четения. Тъй като 
традиции и иновации вървят ръка за ръка и 
за да се отговори на предизвикателствата на 
времето, темата на 56-та научна конференция 
в университета е: Индустрия 4.0. Бизнес среда. 
Качество на живот.

Концепцията “Индустрия 4.0” е т.нар. чет-
върта индустриална революция и тя съчетава 
реалния свят на производството с виртуални-
ясвят на информационните и комуникационни-
те технологии. Какви са предизвикателствата, 
свързани с обучението и образованиена мла-
дите хора, в контекстана Индустрия 4.0? При-
оритет за това трябва да бъде повишаването 
на дигиталните умения като част от учебния 
процес във всички степени в националната 
образователна система, както и популяризи-
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Тържествена церемония за откриването 
на новата 2016-2017 учебна година

тор, проф. Михаил Илиев – декан на факултет 
Електротехника, електроника и автоматика, 
доц. Васко Добрев – декан на факултет Транс-
портен. На тържеството присъстваха доц. 
Илияна Горанова и доц. Димо Димов, оглавя-
вали през годините Филиал Силистра, дирек-
тори на училища, представители на културни 
и образователни институции, много гости.                                                                                                     
В този тържествен момент дипломи за ОКС 
БАКАЛАВЪР получиха 49 абсолвенти, а за 
ОКС МАГИСТЪР - 21.

Приемете моите най-до-
бри и сърдечни пожелания 
за много здраве. човешко 
щастие и творчески успехи 
послучай най-българския 
празник - Денят на светите 
братя Кирил и Методий!

Месец май е времето, 
когато ежегодно провеждаме 
много значими за Универси-
тета събития и заедно с това 
си правим равносметка на 
постигнатото през послед-
ната година. С участието 
на цялата академична общ-
ност на Русенския универ-
ситет се постигнаха много 
успехи:успешна процедура 
за институционален следак-
редитационен контрол, висо-
ко качество на образование-
то и научните изследвания, 
силно присъствие на уни-
верситета в икономическия, 
социалния и обществения 
живот на регионите Русе, 
Силистра, Разград и цялото 
дунавско пространство, по-
нататъшни успешни стъпки 
при интернационализация 
на учебния процес, трети 
филиал на университета, 

разкрит в град Видин, и още 
много други. 

Приносът на Филиал 
Силистра за тези успехи 
е значителен. Не мога да 
не отбележа усилията на 
академичния състав за 
повишаване качеството и 
привлекателността на пред-
лаганото висше образование 
чрез усилване международ-
ното измерение на учебни-
те планове и програми във 
всички степени и форми на 
обучение, трансфера на 
международни добри прак-
тики в методите за обучение 
и изследвания, както и раз-
витието на мрежата от меж-
дународни партньорства на 
университета чрез интензи-
фициране на всички форми 
на двупосочна мобилност в 
Европа и други страни-парт-
ньори. 

Дейностите по интерна-
ционализация на обучение-
то и научните изследвания 
са приоритет за Филиал 
Силистра и това се доказва 
от спечеления проект „Ка-
риерни пътеки за младежка 
трудова мобилност“ по про-
грама Interreg V-A Румъния-
България, който се развива 
заедно с такъв уважаван 
партньор, какъвто е Универ-
ситетът за селскостопански 
науки и ветеринарна меди-
цина, Букурещ, Румъния. 
Адмирации заслужават и 
многобройните инициати-
ви, проведени съвместно с 
три румънски лицея: лицей 
„Крал Карол Първи“, гр. Ос-
тров, Румъния; общообра-
зователен лицей, гр. Бане-
аса, Румъния; Технологичен 
лицей „Николае Истрацою“, 
гр.Делени,Румъния.

Уважаеми колеги,
24 май е денят на букви-

те, на просветата, на духа! 
И тази година академична-
та общност на Русенския 
университет посреща този 
празник с достойнство, рес-
пект към традицията, ус-
тременост към иновациите, 
духовност и много значими 
постижения! С разкриване-
то на филиал във Видин на 
03.05.2017 година вече има-
ме и нашия значим институ-
ционален принос за разви-
тието на Дунавския регион 
- БЪЛГАРСКАТА ДУНАВСКА 
ОС ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ „СИЛИСТРА-РУСЕ-ВИ-
ДИН“, с разширение – „Русе-
Разград“.

Честит светъл
празник,

скъпи колеги!

Уважаеми колеги преподаватели и служители,
Драги студенти,

Доц. д-р
Теменужка Богданова
Директор на
Филиал Силистра
към Русенския
университет „А. Кънчев“

С ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТ
В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ БИЗНЕС СРЕДА

НА ИНДУСТРИЯ 4.0
рането им чрез програми за преквалификация. 
Това налага прилагането на адекватни страте-
гии за квалификация, както и създаването на 
такава организация, която да стимулира обу-
чението и да осигурява възможност за учене 
през целия живот.

Каква квалификация и умения би било до-
бре да придобият младите хора, за да успеят 
във все по-автоматизиращия се свят? За да 
бъде успешен в ежедневната несигурност, чо-
век трябва да е готов да решава проблеми и да 
открива иновативни възможности за действие. 
Най-подходящия „инструмент“ за изпълнени-
ето на тази задача е креативността - умение 
за изобретяване, експериментиране, растеж, 
поемане на рискове, разбиване на правила-
та. Емоционалната интелигентност изразява 
способността да разбираме и управляваме 
своите емоции и тези на останалите хора. Тъй 
като живеем в свят на емоции, конфликти, 
спонтанни решения, стрес, все по-важно става 
себепознанието - познанието на собствените 
чувства, причините за тях и начинът за по-ус-

пешното справяне с тях.
В днешните динамични времена всичко се 

случва изключително бързо. Налага ни се да 
бъдем винаги една крачка пред другите, за да 
бъдем успешни. От всички нас се изисква да 
бъдем креативни в работата си, да предлагаме 
нестандартни решения, иновативни идеи или 
продукти. Колкото по-бързо развием това уме-
ние в младите хора, които обучаваме, толкова 
по-ефективно биха се справяли с променящата 
се среда на бизнеса.

От името на академичния състав на Фили-
ала заявявам, че ще съдействаме студентите 
да се формират креативните способности, да 
усъвършенстват уменията си за междулично-
стно общуване и за критично мислене, както и 
да развиват емоционална интелигентност.

Уважаеми колеги, продължавайте да тво-
рите, бъдете креативни, бъдете новатори във 
всичко, което правите, за да сте успешни!
Честит празник и ползотворна работа

на Майските научни четения!

Проф. д-р инж. Велизара
Пенчева, Ректор на
Русенски университет
“Ангел Кънчев”
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На 09.03.2017 г. във Филиал Си-
листра се проведе втора работна 
среща на Ръководството на Филиал 
Силистра с директорите на Общо-
образователния лицей, гр. Банеаса 
–г-н Флорин Тудора и на Технологич-
ния лицей „Николае Истрацою“, гр. 
Делени – г-жа Джорджета Джордже. 
На срещата присъства и г-жа Мире-
ла Макашой - хоноруван преподава-
тел по дисциплините Странознание 
на румънския език и Методика на 
обучението по румънски език.

Работната среща е в контекста 
на „Стратегията на Русенския уни-
верситет за интернационализация на 

Работна среща                                 
с румънските партньори

Проектни дейности по ФНИ`17

*Пролетната обредност от двете страни на Дунав*

Участие във Фестивал на франкофонията 

Екипът на проект „ПРОУЧВАНЕ 
НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛ-
НИ МОДЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ 
РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БА-
НЕАСА-ДЕЛЕНИ”, по Фонд научни 
изследвания към Филиал Силистра 
на Русенския университет, с ръко-
нодители: доц. д-р Диана Железова 
и доц. д-р Галина Лечева, по пока-
на на Общообразователен лицей 
в  Банеаса, Румъния, взе участие 
в местния празник „Пролетната об-
редност от двете страни на Дунав“, 
една от дейностите по Проекта, 
свързана с моделите на интеркул-
турно образование. 

Празникът беше открит от Ди-
ректора на Общообразователен ли-
цей, Банеаса – г-н Флорин Тудора.

Директорът на Филиал-Силист-
ра – доц. д-р Теменужка Богданова, 
връчи поздравителни адреси на 
домакина и на директорите на ли-
цей „ Крал Карол Първи“, Остров 
и Технологичен лицей „Николае 
Истрацою“, Делени, съпроводени с 
дигитално копие на образователен 
филм на тема „Пролетната обред-
ност на старите българи“, дело на 
доц. Галина Лечева, превод на ру-
мънски - д-р Силвия  Ангелова.

Доц. д-р Галина Лечева, обле-
чена в автентична гребенска носия  
презентира пролетната обредност 
на старите българи, редом със сту-
дента от ІІІ курс, спец. Педагогика 
на обучението по български език и 
чужд език – Енчо Господинов, обле-
чен в капанска носия.  

В лицея в Делени екипът обмени 
опит в използването на съвременни 
образователни технологии при пре-
подаването на роден език, френски 
език и химия. Всеки от участници-
те получи портфолио, съдържащо 
План-конспекти на уроците, копия 
на дидактичните мателиали. Пред-
стои изготвяне на учебно-докумен-
тален филм и дигитален наръчник 
*Добри педагогически практики* в 
трансграничния регион

На 23 ноември 2016 г. от 12.00 
часа в зала 110 се проведе органи-
зираният от Филиал Силистра на 
Русенския университет “Ангел Кън-
чев” Българо- румънски семинар на 
тема: „Образователните проекти на 
Независима България”. Официал-
ни гости на семинара бяха: проф. 
д-р Пламен Кангалов – зам.- ректор 
по учебната работа на Русенския 
университет “Ангел Кънчев”; доц. 
д-р Десислава Стоянова – зам.-де-
кан по учебната работа на Факултет 
Природни науки и образование при 
Русенския университет “Ангел Кън-

образователната и изследователска-
та дейност през периода 2014 – 2020 
година“, която цели повишаване ка-
чеството и привлекателността на 
предлаганото висше образование, 
чрез усилване международното из-
мерение на учебните планове и про-
грами във всички степени и форми 
на обучение, трансфер на междуна-
родни добри практики в методите за 
обучение и изследвания, както и раз-
витие на мрежата от международни 
партньорства на университета чрез 
интензифициране на всички форми 
на двупосочна мобилност в Европа и 
към/от други страни-партньори.

Българо-румънски семинар 
във Филиал Силистра

чев”; г-н Мариан Нягу – директор на 
Историческия музей „Долен Дунав” 
в град Кълъраш.

Дарение от книги, включващо 
издадените от Историческия музей 
„Долен Дунав” в град Кълъраш, 
Румъния, беше поднесено на Фи-
лиал Силистра от г-н Мариан Нягу 
– директор на Музея. От своя стра-
на доц. д-р Теменужка Богданова 
връчи на Музея дарение от книги 
на преподавателите от Филиал Си-
листра. Дарение от книги беше под-
несено от доц. Т. Богданова и на Ре-
гионалната библиотека – Силистра.
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В заседателната зала на Общи-
на Силистра се състоя среща меж-
ду Община Силистра, зам.-кмета 
“Хуманитарни дейности”- г-жа Денка 
Михайлова, д-р Мария Димитрова 
- председател на Общинския съвет 
- Силистра и Ректора на Русенския 
университет - проф. д-р Велизара 
Пенчева.

Срещата е част от кандидатсту-
дентската кампания за прием на сту-
денти в Университета.

На срещата бяха представени 
възможностите за обучение и актуал-
ни моменти от кандидатстудентската 
кампания за учебната 2017/2018г. 

На срещата присъства доц. Те-
менужка Богданова, директор на 
Филиала на Русенския университет 
в Силистра. 

Възможностите за кандидатства-
не са с оценка от държавен зрелос-
тен изпит (матура), положена след 
2008 г. и/ или с оценка от кандидат-
студентски приемен изпит, оценка от 

На 16 декември 2016г. студенти 
от Студентския съвет на РУ „Ангел 
Кънчев”, Филиал Силистра и пред-
ставители от ръководството, посе-
тиха ЦНСТ за възрастни хора с ум-
ствена изостаналост в с. Айдемир. 
По повод предстоящите коледни 
и новогодишни празници студен-
тите дариха топли дрехи и лаком-

Ректорът на Русенския универ-
ситет “Ангел Кънчев”- проф. д-р Ве-
лизара Пенчева награди  студенти-
те първокурсници с най-високуспех 
от Филиал Силистра

По традиция Русенският уни-
верситет “Ангел Кънчев” провежда 
ежегодно Ден на кариерното раз-
витие на първокурсника - форум, в 
който участват много фирми, които 
високо оценяват висшето образо-
вание, получавано в Университета 
и са готови да станат бъдещи рабо-
тодатели на студентите,  завърши-
ли Русенския университет.

Тази година той се проведе на 
22 март и в него взеха участие сту-
дентите първокурсници с най-висо-
ку спех  и членове на Ръководство-
то на Филиал Силистра.

Ректорът на Русенския универ-
ситет “Ангел Кънчев”- проф. д-р 
Велизара Пенчева лично награди  
следните  първокурсници с най-ви-

На 26 април 2017 год. по про-
ект “ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕН-
НИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В 
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РEГИОН СИ-
ЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-ДЕ-
ЛЕНИ” във Филиала бяха проведени 
три педагогически ателиета „Обра-
зователни модели за изучаване на 
роден език (български и румънски)“ 
с модератори доц. д-р Галина Ле-
чева, Мирела Макашой – учител 
по румънски език и литература в 
лицей „Николае Истрацою“ и проф. 
д-р Кирил Цанков от Великотърнов-
ския университет;  Образователни 
модели за изучаване на английски 
език“ с модератори доц. д-р Диана 
Железова и Стойка Ирина – учител 
по английски език в лицей „Крал Ка-
рол I“, „Образователни модели за 
изучаване на френски език“ с моде-
ратори Михаела Христова и Исаке 
Попа Кармен – учител по френски 
език в лицей „Крал Карол I“. В ате-

Ден на отворените врати

Среща на Ректора на Русенския
университет с общинското ръководство

ПЪРВОКУРСНИЦИ,
с които се гордеем

На 23 март 2017 г. в Канев център 
се проведе „Ден на отворените вра-
ти“ на Русенския университет „Ангел 
Кънчев“. Пред ученици, учители, 
преподаватели и обществеността на 
гр. Русе и региона бяха представе-
ни всички факултети и филиали на 
Университета и възможностите за 
обучение, което те предлагат.

На свой щанд с много рекламни 
материали Филиал Силистра пре-
зентира педагогическите и инженер-
ни специалности, по които извършва 
обучение. Студентите от трети курс 
Нели Чешмеджиева и Галина Дими-
трова компетентно и с усмивка отго-
варяха на поставените въпроси.

сокуспех от Филиал Силистра:
1. Вяра Марчева Жекова, спец. 

Педагогика на обучението по бъл-
гарски език и английски език - От-
личен 6,00;

2. Хасрет Ведат Рамис , спец.
Педагогика на обучението по бъл-
гарски език и френски език - Отли-
чен  5,75

3. Лидия Ценкова Стоянова, 
спец. Електроинженерство - Мн. 
добър 5,00.

4. Магдалена Анастасова Рай-
чева, спец. Педагогика на обучени-
ето по физика иинформатика - Мн. 
добър 4,83; 

На наградените студенти бяха 
връчени  грамоти  и подаръци от 
различни фирми, участници и спон-
сори на форума, а студентката Вяра 
Марчева Жекова, спец. Педагогика 
на обучението по български език и 
английски език, получи  специална-
та награда за пълно отличие.

Благотворителна студентска акция

олимипади и национални състезания 
и конкурси.

На срещата бяха представени 
и дискутирани актуалните възмож-
ности за обучение и научна работа 
в различни специалности на Универ-
ситета. 

В Русенски университет “Ангел 
Кънчев” се обучават 9000 студенти 
в 8 факултета. Приемът е устойчив. 
Филиал Силистра е единственият в 
страната, в който се извършва при-
ем по специалността “Педагогика на 
обучението по български език и ру-
мънски език”.

2 млн. лева са отделените пари 
от бюджета на университета за сти-
пендии. 

Русенският университет е един 
от най-престижните университети 
в България, лидер в академичния 
обмен на студенти по европейска-
та програма ЕРАЗЪМ+, която дава  
възможност за обучение в чужбина и 
взаимното признаване на изпити.

Ректорът на Университета проф. Пенчева  - в Община Силистра

ства на хората от Центъра, а те от 
своя страна поздравиха гостите с 
коледни песни. Срещата премина 
в топла, задушевна атмосфера и 
обещания за следващи срещи и 
съвместни мероприятия.

Сърце, което дава, никога не 
остарява Ръка, която дар дарява, 
никога не обеднява.

Педагогически ателиета

лиетата взеха участие студенти от 
спец. „Педагогика на обучението по 
български език и чужд език, учени-
ци и учители от Румъния и Силист-
ра.  Участниците обменяха опит в 
използването на иновативни техни-
ки за преподаване на роден и чужд 
език, превеждайки и сравнявайки 
обучителни методи/похвати/техни-
ки. В края на работната си визита 
гостите посетиха Природонаучния 
музей при биосферен резерват 
„Сребърна“.
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През 2016 г. студентите от учеб-
но-изследователската лаборатория 
«Културно-историческо наслед-
ство» към КФН на Филиал Силист-
ра с ръководител доц. д-р Румяна 
Лебедова работиха в две тематич-
ни насоки: 

• Издирване и дигитализиране на 
емпиричен материал, свързан с ис-
торията на Педагогическото учили-
ще в Силистра в периода 1890-1944 
по повод неговата 125- годишнина;

•  отбелязване на 140 години от 
Априлското въстание и гибелта на 
Ботев; 160 години от рождението на 
Стоян Михайловски и 100 години от 
гибелта на Димчо Дебелянов.

В Природоматематическа гимна-
зия „Свети Климент Охридски“ в Си-
листра с тържество, организирано от 
директора Анелия Невска на 6 април 
2017 г., бе открит кабинет по биология, 
обзаведен с микроскоп, лаптоп, виде-
оекран за онагледяване на уроците и 
нови мебели за добър учебен процес.

Базата на кабинета е обогатена 
с колекция от препарирани животни 
и хербарии, ползвани преди това в 

Дарение за ПМГ
“Св. св. Климент Охридски”

обучението на студенти от специал-
ност „Педагогика на обучението по 
биология и химия” в бившия Полу-
висш учителски институт в Силистра.  
Дарението бе направено от доц. д-р 
Богданова, директор на Филиал Си-
листра на РУ „Ангел Кънчев“.  Даре-
нието стана повод за подписване на 
договор за партньорство между Фи-
лиал Силистра и ПМГ „Св. Климент 
Охридски“.

Учебно-изследователска
лаборатория

Във връзка с това бяха прове-
дени семинара “Дълг-чест-морал” и  
издадени Паметни листи по повод 
годишнините. Резултатите от про-
учванията си студентите споделиха 
в доклади, с които участваха в сек-
ция “Литературна история” на Сту-
дентската и докторантска научна 
сесия, 2016.

В семинара “Забранени авто-
ри и книги” бяха представени чрез 
мултимедийни презентации ембле-
матични текстове на авторите Бл. 
Димитрова, Р. Ралин, Г. Марков, Ст. 
Цанев, Ж. Желев, моралните пос-
лания на чиито текстове са корек-
тив на тоталитарната власт.

1. Конкурс за най-атрактивно 
представена забележителност в 
Румъния: I място Турку Флавиус-
Кристиан и Войку Октавиан-Михай 
– Бъняса; II място - Мусалу Йо-
нела - Делени, Нистор Николета 
- Делени, Галя Емилова Христова 
– София; III място - Барбу Андрея 
Александра - Остров, Константин 
Кодруц Флоринел- Остров.

2. Конкурс за най-атрактивно 
представена забележителност в 
Англия: III място - Мухамед Гюр-
сел Февзи  - ПГМТ „Владимир Ко-
маров”, XII в

3. Конкурс за превод от 
френски на български език: 
Първа награда - Мария Марти-
нова Данчева, X клас , ЕГ “Пейо 
Яворов”, гр. Силистра; Втора на-
града - Севил Джефер Физола, X 
клас, ПГПТ”Евлогий Георгиев”, гр. 
Силистра.

4. Конкурс за мултимедий-
на презентация на тема „Моите 
електронни уроци“: Първа награ-
да - 1. Мария Иванова 10б клас, 
училище ПМГ „Кл. Охридски“; Вто-
ра награда - 2. Симеон Симеонов 
11а клас, училище ПГСУАУ „ Ат. 
Буров“, 3. Пламен Неделчев 11а 

Наградени участници от
конкурсите във Филиал Силистра

клас, училище ПМГ „Кл. Охрид-
ски“; Трета награда - 4. Габриела 
Колева 12б клас, училище ПМГ 
„Кл. Охридски“, 5. Мария Дими-
трова 11а клас, училище ПМГ „Кл. 
Охридски“; Специална награда - 6. 
Маринела Николова – 7 клас - учи-
лище ПМГ „Кл. Охридски“.

5. Конкурс за мултимедийна 
презентация на тема: Транспорт 
и прогрес: Първа награда - 1. Йор-

дан Цавков 3 курс, специалност 
АИ; Втора награда - 2. Стелиян 
Стефанов 3 курс, специалност АИ; 
Трета награда - 3. Божидар Димов 
1 курс, специалност АИ.

6. Конкурс за най- информа-
тивно и атрактивно портфолио: 
Първа награда - Направление 
Български език и английски език – 
Хатче Али Лятиф, IV к., спец. Педа-
гогика на обучението по български 
език и английски език; Направле-
ние Български език и френски език 
- Таня Ивелинова Кръстилова, IV 
к., спец. Педагогика на обучението 
по български език и френски език; 
Направление Български език и ру-
мънски език – Теодора Светосла-
вова Кожухарова IV к., спец. Педа-
гогика на обучението по български 
език и румънски език.
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Въз основа договор за съ-
трудничество между Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ и 
Агенцията по заетостта, Дирек-
цията на Бюрото по труда в гр. 
Силистра проведе на 25.10.2016 
г. информационен ден на тема: 
EUROES мрежата и професио-
налната мобилност в Европа. На 
срещата взеха участие студенти 
и преподаватели от Филиал - Си-
листра на Русенския университет. 
Презентация по темата направи 
Д. Порязов. На зададени от учас-

14 март 2017 г. във Филиал Си-
листра на Русенския университет 
„А. Кънчев” на работно посещение 
бяха Шушан Мелик – Адамян, препо-
давател по лингвистика и английски 
език и Жаклин Минасян, преподава-
тел по лексикология и граматика на 
френски език, от Russian-Armenian 
(Slavonic) University, гр.Ереван, Ар-
мения. Гостуването им бе във връз-
ка със сключено споразумение по 
програма „Еразъм+“ между двата 
университета. 

Шушан Мелик - Адамян изне-
се пред студенти от Филиала лек-
ция на тема „Съвременни аспекти 
на преподаването на английски 
език”, прилагайки интерактивни 
подходи при презентирането й.                                                                                                                                               
     В Езикова гимназия „П. Яворов“ 
Жаклин Минасян представи моде-
ли за „Интеркултурното общуване 
чрез рекламата в преподаването 

На 20.03. 2017 г. във Филиал 
Силистра на Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“ се състоя еже-
годната информационна среща по 
програма „ЕРАЗЪМ+“. По инициа-
тива на доц. д-р Диана Железова, 
координатор по Програмата, тази 
година тя бе под наслова „Шестте 
плюс а на програма „ЕРАЗЪМ+“, 
като във формат „от студенти за 
студенти“ бяха представени основ-
ните приоритети, процедурата за 
кандидастване и чуждестранните 

Посещение на Еразъм лектори

Партньорство
с Бюрото по труда в Силистра

Шестте плюса на “Еразъм +”

на френски език”. Нейни слуша-
тели бяха ученици от 12,,в‘‘клас и 
стажант-студенти от специалност 
„Педагогика на обучението по бъл-
гарски език и френски език“. Из-
ползвайки синергетични обучителни 
техники лекторката провокира при-
състващите да откриват  закодира-
ните послания на рекламите, раз-
вивайки образното и асоциативното 
си мислене. 

На среща с Ръководството на 
Филиала бяха обсъдени възмож-
ности за разширяване на меж-
дународното сътрудничество и 
осъществяване на студентска и 
преподавателска мобилност.

Гостуването на лекторите 
от Russian-Armenian (Slavonic) 
University, гр. Ереван, Армения бяха 
в рамките на Информационните 
дни по програма „Еразъм+“ във Фи-
лиала. 

През настоящата учебна година 
стартира Проект BG05M20P001-
2.002-0001 на МОН „Студентски 
практики – Фаза 1”. Проектът е  фи-
нансиран от Европейския съюз по 
Оперативна програма Наука и обра-
зование за интелигентен растеж. 

С Проекта се цели да се подпо-
могне подобряването на качеството 
на образование чрез предоставяне 
на възможности за придобиване на 
практически опит и усъвършенст-
ване на практическите умения на 
студентите от висшите училища в 
съответствие с потребностите на 
пазара на труда, и да се стимулират 
студентите за участие в допълни-
телно практическо обучение в реал-
на работна среда.

тниците въпроси отговори изпъл-
няващия длъжността Директор на 
Бюрото по труда в града М. Пер-
чемлиева, бивш възпитаник на 
Филиал Силистра.

Този информационен ден 
беше поредната инициатива на 
сътрудничество между Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ и Бю-
рото по труда в гр. Силистра. През 
годината на всички мероприятия, 
инициарани от Бюрото по труда – 
Силистра, участват и представи-
тели на Филиал Силистра.

университети-партньори. 
Еразъм студентите през 2016 

г. Нели Чешмеджиева, Тодор Пан-
чев и Елсер Мехмед споделиха 
свои впечатления от първо лице за 
обучението си в Университета в гр. 
Гранада, Испания. Пред присъст-
ващите студенти и преподаватели 
от всички специалности бяха пред-
ставени актуалните възможности 
за мобилност с цел обучение и 
практика за средващата 2017-2018 
година.

В проекта участват двадесет 
студенти от Филиал Силистра от 
специалностите „Педагогика на обу-
чението по физика и информати-
ка“ и „Педагогика на обучението по 
български и чужд език“. Те провеж-
дат практическо обучение в четири 
обучаващи организации – ПГСУАУ 
„ Атанас Буров“ гр. Силистра, ЕГ 
„Пейо Яворов“, ПГПТ „Евлоги Геор-
гиев“ и Спортно училище „Дръстър“.

Чрез реализацията на този 
проект се създават стабилни парт-
ньорски отношения между Филиал 
Силистра и работодателите от една 
страна, а от друга студентите полу-
чават шанс за успешната реализа-
ция на трудовия пазар непосред-
ствено след дипломирането си.

Проект „Студентски практики“
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Издание на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра

УСТРЕМ

На 14 септември 2016 г., на 
празника на град Силистра - Кръс-
товден, на тържествена сесия на 
Общинския съвет, на студентката 

Моят първи студентски празник

Награда “Студент на годината”
Красимира Тодорова от Филиал Си-
листра на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” бе връчена награда-
та “Студент на годината”. Честито!

На 30.11.2016 г. студентите пър-
вокурсници проведоха среща разго-
вор на тема: „Моят първи студент-
ски празник“. Гости на срещата бяха 
зам.-областният управител Младен 
Минчев, Любен Дашев – учител  и 
поет, ученици от СОУ „Н. Й. Вапца-
ров, Ръководството на Филиал Си-
листра, преподаватели и служители. 
Зам.-областният управител Младен 
Минчев поздрави студентите с на-
стъпващия Студентски празник 
и връчи поздравителен адрес на 
Председателя на студентския съвет 
Елица Райнова. Доц. д-р Теменужка 
Богданова – директор на Филиал Си-

ВЯРА ЖЕКОВА,
I курс, спец. Педагогика
на обучението по български език
и английски език - приключила
първия семестър от обучението
си с ПЪЛНО ОТЛИЧИЕ

Не много отдавна заедно с моите ко-
леги първокурсници, поехме по пътя на 
Знанието и избрахме до там да стигнем, 
доверявайки се на Филиал Силистра на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Като всяко ново начало и това има-
ше своите неизвестни, които обаче мно-
го бързо бяха заменени със сигурност, 
благодарение на всеотдайната работа, 
грижа и професионализъм на нашите 
преподаватели. Те отварят широко  очи-
те ни за Света, учат ни да бъдем любо-
питни и уверени във възможностите си, 
провокират мечтите ни за светло бъде-
ще, за да добием увереност, да дооткри-
ем себе си, да развием потенциала си, 

превръщайки се в добри специалисти, от които обществото има нужда. 
Сега смело мога да заявя, че обучението ми тук е привилегия и шанс.   

Радвам се, че не го пропуснах! Очаквам четиригодишно приключение, ко-
ето да обогати мен и колегите ми, за да бъдем Хора!

Елица Райнова, IV курс, спец.
Педагогика на обучението по
български език и френски език –
СТУДЕНТКА МАЙКА с НАЙ-ВИСОК
УСПЕХ от целия курс на обучение

Изминаха четири много важни години 
за мен! Четири години, в които аз трупах 
знания и опит, градих себе си като лич-
ност и вървях смело към мечтите си. Бла-
годарение на обучението ми във Филиал 
Силистра на Русенския университет “Ан-
гел Кънчев”, моята най-голяма мечта се 
превърна в реалност - да стана учител! 

Щастлива съм, че избрах именно 
този университет, щастлива съм, че 
преподавателите ми са точно тези - от 
Филиал Силистра. Бих искала да изка-
жа специални благодарности на всеки 
един от тях. Благодаря им за усилията, 

за търпението и всеотдайността, които проявяват към студентите си. Бла-
годаря им за това, че вярват в нас и в успеха ни, благодаря им за подкре-
пата и новите хоризонти, които разкриха пред нас! 

Да, аз направих правилния избор - избрах университет с дългогодиш-
ни традиции, с доказали се преподаватели, винаги с лице към знанието, 
младостта и бъдещето. 

Днес, аз съм щастлива майка - четвъртокурсничка, заредена с много 
ентусиазъм и азмбиции за успешна професионална реализация! 

ТЕОДОРА КОЖУХАРОВА, IV курс,
спец. Педагогика на обучението
по български език и румънски
език - ОТЛИЧНИК НА ВИПУСКА

Търсейки своето място в живота, тър-
сейки своята идентификация , всеки един 
човек прави избор – избор, който го опре-
деля като съзнателна личност, избор, от 
който зависи бъдещето му.

От дете мечтая да стана учител, да 
мога да работя с деца, дори с „проблемни“ 
деца, които имат нужда от разбиране, от 
човек на когото да се доверят. Децата са 
нашето бъдеще, тези, на които ние тряб-
ва да осигурим по-добър живот, на които 
трябва да предадем своите знания и уме-
ния, тези, на които трябва да помогнем да 
намерят своето място в обществото.

Във Филиал Силистра към Русенския 
университет „ Ангел Кънчев” имам въз-
можност да изучавам румънски език - една 
нова специалност, съобразена с интензив-
ната работа по проекти с Румъния и необходимостта от познания по ру-
мънски език. Един добър избор от страна на ръководството на Филиала, 
едно добро решение за подпомагане развитието на нашия град.

На всички преподаватели бих искала да пожелая търпение и любов в 
тяхната работа, защото така те променят живота на своите студенти към 
по-добро. На своите колеги желая да бъдат упорити и да постигат целите 
си, защото всяко нещо се постига с труд, а този труд се възнаграждава 
с възможността да станеш истински професионалист в своята сфера, да 
можеш да предадеш своите знания и умения след това и да покажеш, че 
когато мечтите се превърнат в цели - те се сбъдват. 

листра и Елица Райнова поздравиха 
студентите с предстоящия празник.                                                                                                                                         
      Студентите първокурсници пред-
ставиха презентации за историята и 
традициите на студентския празник, 
как той се празнува по света, запоз-
наха присъстващите със студент-
ския химн – кога и къде се изпъл-
нява, разказаха забавни истории 
от студентския живот на прочутите 
хайделбергски студенти. Поетът 
Любен Дашев представи новата си 
стихосбирка и като поздрав към сту-
дентите прочете две свои стихотво-
рения. Срещата премина в топла и 
непринудена атмосфера.


