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70 години
с лице към
знанието,
младостта
и бъдещето

Уважаеми колеги преподаватели и служители,
Драги студенти,

Проф. д-р инж. Велизара
Пенчева, Ректор на
Русенски университет
“Ангел Кънчев”
Приемете моите най-добри 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 Университета събития и заедно с това
си правим равносметка на
постигнатото през последната година. С участието
на цялата академична общност на Русенския университет се постигнаха много
успехи:успешна процедура
за институционален следакредитационен контрол, високо качество на образованието и научните изследвания,
силно присъствие на университета в икономическия,
социалния и обществения
живот на регионите Русе,
Силистра, Разград и цялото
дунавско пространство, понататъшни успешни стъпки
при интернационализация
на учебния процес, трети
филиал на университета,

Доц. д-р
Теменужка Богданова
Директор на
Филиал Силистра
към Русенския
университет „А. Кънчев“
Двадесет години във Филиал Силистра в
навечерието на 24 май поднасяме своята почит към първоучители, светите братя Кирил
и Методий и даваме старт на научната конференция 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. четвърта индустриална революция и тя съчетава
реалния свят на производството с виртуалниясвят на информационните и комуникационните технологии. Какви са предизвикателствата,
свързани с обучението и образованиена младите хора, в контекстана Индустрия 4.0? Приоритет за това трябва да бъде повишаването
на дигиталните умения като част от учебния
процес във всички степени в националната
образователна система, както и популяризи-

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 предлаганото висше образование
чрез усилване международното измерение на учебните планове и програми във
всички степени и форми на
обучение, трансфера на
международни добри практики в методите за обучение
и изследвания, както и развитието на мрежата от международни партньорства на
университета чрез интензифициране на всички форми
на двупосочна мобилност в
Европа и други страни-партньори.

Дейностите по интернационализация на обучението и научните изследвания
са приоритет за Филиал
Силистра и това се доказва
от спечеления проект „Кариерни пътеки за младежка
трудова мобилност“ по програма Interreg V-A РумънияБългария, който се развива
заедно с такъв уважаван
партньор, какъвто е Университетът за селскостопански
науки и ветеринарна медицина, Букурещ, Румъния.
Адмирации заслужават и
многобройните
инициативи, проведени съвместно с
три румънски лицея: лицей
„Крал Карол Първи“, гр. Остров, Румъния; общообразователен лицей, гр. Банеаса, Румъния; Технологичен
лицей „Николае Истрацою“,
гр.Делени,Румъния.

Честит светъл
празник,
скъпи колеги!

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 стратегии за квалификация, както и създаването на
такава организация, която да стимулира обучението и да осигурява възможност за учене
през целия живот.
Каква квалификация и умения би било добре да придобият младите хора, за да успеят
във все по-автоматизиращия се свят? За да
бъде успешен в ежедневната несигурност, човек трябва да е готов да решава проблеми и да
открива иновативни възможности за действие.
Най-подходящия „инструмент“ за изпълнението на тази задача е креативността - умение
за изобретяване, експериментиране, растеж,
поемане на рискове, разбиване на правилата. 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-

Тържествена церемония за откриването
на новата 2016-2017 учебна година

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 Елена Томова – зам.- областен управител, Мария Димитрова – председател на Общинския
съвет – Силистра, проф. Велизара Пенчева
– Ректор на Русенския университет „Ангел
Кънчев”, проф. Пламен Кангалов – зам.-рек-

Уважаеми колеги,
24 май е денят на буквите, на просветата, на духа!
И тази година академичната общност на Русенския
университет посреща този
празник с достойнство, респект към традицията, устременост към иновациите,
духовност и много значими
постижения! С разкриването на филиал във Видин на
03.05.2017 година вече имаме и нашия значим институционален принос за развитието на Дунавския регион
- БЪЛГАРСКАТА ДУНАВСКА
ОС ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „СИЛИСТРА-РУСЕ-ВИДИН“, с разширение – „РусеРазград“.

тор, проф. Михаил Илиев – декан на факултет
Електротехника, електроника и автоматика,
доц. Васко Добрев – декан на факултет Транспортен. На тържеството присъстваха доц.
Илияна Горанова и доц. Димо Димов, оглавявали през годините Филиал Силистра, директори 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.

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 умение в младите хора, които обучаваме, толкова
по-ефективно биха се справяли с променящата
се среда на бизнеса.
От името на академичния състав на Филиала заявявам, че ще съдействаме студентите
да се формират креативните способности, да
усъвършенстват уменията си за междуличностно общуване и за критично мислене, както и
да развиват емоционална интелигентност.
Уважаеми колеги, продължавайте да творите, бъдете креативни, бъдете новатори във
всичко, което правите, за да сте успешни!

Честит празник и ползотворна работа
на Майските научни четения!

Стр. 2

Май 2017 г.

Работна среща
с румънските партньори

На 09.03.2017 г. във Филиал Силистра се проведе втора работна
среща на Ръководството на Филиал
Силистра с директорите на Общообразователния лицей, гр. Банеаса
–г-н Флорин Тудора и на Технологичния лицей „Николае Истрацою“, гр.
Делени – г-жа Джорджета Джордже.
На срещата присъства и г-жа Мирела Макашой - хоноруван преподавател по дисциплините Странознание
на румънския език и Методика на
обучението по румънски език.
Работната среща е в контекста
на „Стратегията на Русенския университет за интернационализация на

образователната и изследователската дейност през периода 2014 – 2020
година“, която цели повишаване качеството и привлекателността на
предлаганото висше образование,
чрез усилване международното измерение на учебните планове и програми във всички степени и форми
на обучение, трансфер на международни добри практики в методите за
обучение и изследвания, както и развитие 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

На 23 ноември 2016 г. от 12.00
часа в зала 110 се проведе организираният от Филиал Силистра на
Русенския университет “Ангел Кънчев” Българо- румънски семинар на
тема: „Образователните проекти на
Независима България”. Официални 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.-декан по учебната работа на Факултет
Природни науки и образование при
Русенския университет “Ангел Кън-

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 Филиал Силистра от г-н Мариан Нягу
– директор на Музея. От своя страна доц. д-р Теменужка Богданова
връчи на Музея дарение от книги
на преподавателите от Филиал Силистра. Дарение от книги беше поднесено от доц. Т. Богданова и на Регионалната библиотека – Силистра.

Проектни дейности по ФНИ`17

*Пролетната обредност от двете страни на Дунав*
Екипът на проект „ПРОУЧВАНЕ
НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-ДЕЛЕНИ”, по Фонд научни
изследвания към Филиал Силистра
на Русенския университет, с ръконодители: доц. д-р Диана Железова
и доц. д-р Галина Лечева, по покана на Общообразователен лицей
в Банеаса, Румъния, взе участие
в местния празник „Пролетната обредност от двете страни на Дунав“,
една от дейностите по Проекта,
свързана с моделите на интеркултурно образование.
Празникът беше открит от Директора на Общообразователен лицей, Банеаса – г-н Флорин Тудора.
Директорът на Филиал-Силистра – доц. д-р Теменужка Богданова,
връчи поздравителни адреси на
домакина и на директорите на лицей „ Крал Карол Първи“, Остров
и Технологичен лицей „Николае
Истрацою“, Делени, съпроводени с
дигитално копие на образователен
филм на тема „Пролетната обредност на старите българи“, дело на
доц. Галина Лечева, превод на румънски - д-р Силвия Ангелова.
Доц. д-р Галина Лечева, облечена в автентична гребенска носия
презентира пролетната обредност
на старите българи, редом със студента от ІІІ курс, спец. Педагогика
на обучението по български език и
чужд език – Енчо Господинов, облечен в капанска носия.

В лицея в Делени екипът обмени
опит в използването на съвременни
образователни технологии при преподаването на роден език, френски
език и химия. Всеки от участниците получи портфолио, съдържащо
План-конспекти на уроците, копия
на дидактичните мателиали. Предстои изготвяне на учебно-документален филм и дигитален наръчник
*Добри педагогически практики* в
трансграничния регион

Участие във Фестивал на франкофонията
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Благотворителна студентска акция

На 16 декември 2016г. студенти
от Студентския съвет на РУ „Ангел
Кънчев”, Филиал Силистра и представители от ръководството, посетиха ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Айдемир.
По повод предстоящите коледни
и новогодишни празници студентите дариха топли дрехи и лаком-

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.

Среща на Ректора на Русенския
университет с общинското ръководство

Ректорът на Университета проф. Пенчева - в Община Силистра

Педагогически ателиета
На 26 април 2017 год. по проект “ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-ДЕЛЕНИ” във Филиала бяха проведени
три педагогически ателиета „Образователни модели за изучаване на
роден език (български и румънски)“
с модератори доц. д-р Галина Лечева, Мирела Макашой – учител
по румънски език и литература в
лицей „Николае Истрацою“ и проф.
д-р Кирил Цанков от Великотърновския 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 Карол I“, „Образователни модели за
изучаване на френски език“ с модератори Михаела Христова и Исаке
Попа Кармен – учител по френски
език в лицей „Крал Карол I“. В ате-

лиетата взеха участие студенти от
спец. „Педагогика на обучението по
български език и чужд език, ученици и учители от Румъния и Силистра. Участниците обменяха опит в
използването на иновативни техники за преподаване на роден и чужд
език, превеждайки и сравнявайки
обучителни методи/похвати/техники. В края на работната си визита
гостите посетиха Природонаучния
музей при биосферен резерват
„Сребърна“.

Ден на отворените врати

На 23 март 2017 г. в Канев център
се проведе „Ден на отворените врати“ на Русенския университет „Ангел
Кънчев“. Пред ученици, учители,
преподаватели и обществеността на
гр. Русе и региона бяха представени всички факултети и филиали на
Университета и възможностите за
обучение, което те предлагат.
На свой щанд с много рекламни
материали Филиал Силистра презентира педагогическите и инженерни специалности, по които извършва
обучение. Студентите от трети курс
Нели Чешмеджиева и Галина Димитрова компетентно и с усмивка отговаряха на поставените въпроси.

В заседателната зала на Община Силистра се състоя среща между 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 кандидатстудентската кампания за прием на студенти в Университета.
На срещата бяха представени
възможностите за обучение и актуални моменти от кандидатстудентската
кампания за учебната 2017/2018г.
На срещата присъства доц. Теменужка Богданова, директор на
Филиала на Русенския университет
в Силистра.
Възможностите за кандидатстване са с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), положена след
2008 г. и/ или с оценка от кандидатстудентски приемен изпит, оценка от

олимипади и национални състезания
и конкурси.
На срещата бяха представени
и дискутирани актуалните възможности за обучение и научна работа
в различни специалности на Университета.
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 прием по специалността “Педагогика на
обучението по български език и румънски език”.
2 млн. лева са отделените пари
от бюджета на университета за стипендии.
Русенският университет е един
от най-престижните университети
в България, лидер в академичния
обмен на студенти по европейската програма ЕРАЗЪМ+, която дава
възможност за обучение в чужбина и
взаимното признаване на изпити.

ПЪРВОКУРСНИЦИ,
с които се гордеем
Ректорът на Русенския университет “Ангел Кънчев”- проф. д-р Велизара Пенчева награди студентите първокурсници с най-високуспех
от Филиал Силистра
По традиция Русенският университет “Ангел Кънчев” провежда
ежегодно Ден на кариерното развитие на първокурсника - форум, в
който участват много фирми, които
високо оценяват висшето образование, получавано в Университета
и са готови да станат бъдещи работодатели на студентите, завършили Русенския университет.
Тази година той се проведе на
22 март и в него взеха участие студентите първокурсници с най-високу спех и членове на Ръководството на Филиал Силистра.
Ректорът на Русенския университет “Ангел Кънчев”- проф. д-р
Велизара Пенчева лично награди
следните първокурсници с най-ви-

сокуспех от Филиал Силистра:
1. Вяра Марчева Жекова, спец.
Педагогика на обучението по български език и английски език - Отличен 6,00;
2. Хасрет Ведат Рамис , спец.
Педагогика на обучението по български език и френски език - Отличен 5,75
3. Лидия Ценкова Стоянова,
спец. Електроинженерство - Мн.
добър 5,00.
4. Магдалена Анастасова Райчева, спец. Педагогика на обучението по физика иинформатика - Мн.
добър 4,83;
На наградените студенти бяха
връчени грамоти и подаръци от
различни фирми, участници и спонсори на форума, а студентката Вяра
Марчева Жекова, спец. Педагогика
на обучението по български език и
английски език, получи специалната награда за пълно отличие.
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Учебно-изследователска
лаборатория
През 2016 г. студентите от учебно-изследователската лаборатория
«Културно-историческо
наследство» към КФН на Филиал Силистра с ръководител доц. д-р Румяна
Лебедова работиха в две тематични насоки:
• Издирване и дигитализиране на
емпиричен материал, свързан с историята на Педагогическото училище 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.

Във връзка с това бяха проведени семинара “Дълг-чест-морал” и
издадени Паметни листи по повод
годишнините. Резултатите от проучванията си студентите споделиха
в доклади, с които участваха в секция “Литературна история” на Студентската и докторантска научна
сесия, 2016.
В семинара “Забранени автори и книги” бяха представени чрез
мултимедийни презентации емблематични текстове на авторите Бл.
Димитрова, Р. Ралин, Г. Марков, Ст.
Цанев, Ж. Желев, моралните послания на чиито текстове са коректив на тоталитарната власт.

Дарение за ПМГ
“Св. св. Климент Охридски”

В Природоматематическа гимназия „Свети Климент Охридски“ в Силистра с тържество, организирано от
директора Анелия Невска на 6 април
2017 г., бе открит кабинет по биология,
обзаведен с микроскоп, лаптоп, видеоекран 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

Наградени участници от
конкурсите във Филиал Силистра

обучението на студенти от специалност „Педагогика на обучението по
биология и химия” в бившия Полувисш учителски институт в Силистра.
Дарението бе направено от доц. д-р
Богданова, директор на Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“. Дарението стана повод за подписване на
договор за партньорство между Филиал Силистра и ПМГ „Св. Климент
Охридски“.

1. Конкурс за най-атрактивно
представена забележителност в
Румъния: I място Турку ФлавиусКристиан и Войку Октавиан-Михай
– Бъняса; II място - Мусалу Йонела - 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 Гюрсел Февзи - ПГМТ „Владимир Комаров”, XII в
3. Конкурс за превод от
френски на български език:
Първа награда - Мария Мартинова Данчева, X клас , ЕГ “Пейо
Яворов”, гр. Силистра; Втора награда - Севил Джефер Физола, X
клас, ПГПТ”Евлогий Георгиев”, гр.
Силистра.

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

клас, училище ПМГ „Кл. Охридски“; Трета награда - 4. Габриела
Колева 12б клас, училище ПМГ
„Кл. Охридски“, 5. Мария Димитрова 11а клас, училище ПМГ „Кл.
Охридски“; Специална награда - 6.
Маринела Николова – 7 клас - училище 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- информативно и атрактивно портфолио:
Първа награда - Направление
Български език и английски език –
Хатче Али Лятиф, IV к., спец. Педагогика на обучението по български
език и английски език; Направление Български език и френски език
- Таня Ивелинова Кръстилова, IV
к., спец. Педагогика на обучението
по български език и френски език;
Направление Български език и румънски език – Теодора Светославова Кожухарова IV к., спец. Педагогика на обучението по български
език и румънски език.
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Посещение на Еразъм лектори
14 март 2017 г. във Филиал Силистра на Русенския университет
„А. Кънчев” на работно посещение
бяха Шушан Мелик – Адамян, преподавател по лингвистика и английски
език и Жаклин Минасян, преподавател по лексикология и граматика на
френски език, от Russian-Armenian
(Slavonic) University, гр.Ереван, Армения. Гостуването им бе във връзка със сключено споразумение по
програма „Еразъм+“ между двата
университета.
Шушан Мелик - Адамян изнесе пред студенти от Филиала лекция на тема „Съвременни аспекти
на преподаването на английски
език”, прилагайки интерактивни
подходи при презентирането й.
В Езикова гимназия „П. Яворов“
Жаклин Минасян представи модели за „Интеркултурното общуване
чрез рекламата в преподаването

на френски език”. Нейни слушатели бяха ученици от 12,,в‘‘клас и
стажант-студенти от специалност
„Педагогика на обучението по български език и френски език“. Използвайки синергетични обучителни
техники лекторката провокира присъстващите да откриват закодираните послания на рекламите, развивайки образното и асоциативното
си мислене.
На среща с Ръководството на
Филиала бяха обсъдени възможности за разширяване на международното 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 Филиала.

Шестте плюса на “Еразъм +”
На 20.03. 2017 г. във Филиал
Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се състоя ежегодната информационна среща по
програма „ЕРАЗЪМ+“. По инициатива 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 основните приоритети, процедурата за
кандидастване и чуждестранните

университети-партньори.
Еразъм студентите през 2016
г. Нели Чешмеджиева, Тодор Панчев и Елсер Мехмед споделиха
свои впечатления от първо лице за
обучението си в Университета в гр.
Гранада, Испания. Пред присъстващите студенти и преподаватели
от всички специалности бяха представени актуалните възможности
за мобилност с цел обучение и
практика за средващата 2017-2018
година.

Проект „Студентски практики“

През настоящата учебна година
стартира Проект BG05M20P0012.002-0001 на МОН „Студентски
практики – Фаза 1”. Проектът е финансиран от Европейския съюз по
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.
С Проекта се цели да се подпомогне подобряването на качеството
на образование чрез предоставяне
на възможности за придобиване на
практически опит и усъвършенстване на практическите умения на
студентите от висшите училища в
съответствие с потребностите на
пазара на труда, и да се стимулират
студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда.

В проекта участват двадесет
студенти от Филиал Силистра от
специалностите „Педагогика на обучението по физика и информатика“ и „Педагогика на обучението по
български и чужд език“. Те провеждат практическо обучение в четири
обучаващи организации – ПГСУАУ
„ Атанас Буров“ гр. Силистра, ЕГ
„Пейо Яворов“, ПГПТ „Евлоги Георгиев“ и Спортно училище „Дръстър“.
Чрез реализацията на този
проект се създават стабилни партньорски отношения между Филиал
Силистра и работодателите от една
страна, а от друга студентите получават шанс за успешната реализация на трудовия пазар непосредствено след дипломирането си.

Партньорство
с Бюрото по труда в Силистра
Въз основа договор за сътрудничество между Русенски
университет „Ангел Кънчев“ и
Агенцията по заетостта, Дирекцията на Бюрото по труда в гр.
Силистра проведе на 25.10.2016
г. информационен ден на тема:
EUROES мрежата и професионалната мобилност в Европа. На
срещата взеха участие студенти
и преподаватели от Филиал - Силистра на Русенския университет.
Презентация по темата направи
Д. Порязов. На зададени от учас-

тниците въпроси отговори изпълняващия длъжността Директор на
Бюрото по труда в града М. Перчемлиева, бивш възпитаник на
Филиал Силистра.
Този
информационен
ден
беше поредната инициатива на
сътрудничество между Русенски
университет „Ангел Кънчев“ и Бюрото по труда в гр. Силистра. През
годината на всички мероприятия,
инициарани от Бюрото по труда –
Силистра, участват и представители на Филиал Силистра.
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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 колеги 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 имаше своите неизвестни, които обаче много бързо бяха заменени със сигурност,
благодарение на всеотдайната работа,
грижа и професионализъм на нашите
преподаватели. Те отварят широко очите ни за Света, учат ни да бъдем любопитни и уверени във възможностите си,
провокират мечтите ни за светло бъдеще, за да добием увереност, да дооткрием 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, което да обогати мен и колегите ми, за да бъдем Хора!
ТЕОДОРА КОЖУХАРОВА, IV курс,
спец. Педагогика на обучението
по български език и румънски
език - ОТЛИЧНИК НА ВИПУСКА
Търсейки своето място в живота, търсейки своята идентификация , всеки един
човек прави избор – избор, който го определя 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 трябва да осигурим по-добър живот, на които
трябва да предадем своите знания и умения, тези, на които трябва да помогнем да
намерят своето място в обществото.
Във Филиал Силистра към Русенския
университет „ Ангел Кънчев” имам възможност да изучавам румънски език - една
нова специалност, съобразена с интензивната работа по проекти с Румъния и необходимостта от познания по румънски 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.
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 личност и вървях смело към мечтите си. Благодарение на обучението ми във Филиал
Силистра на Русенския университет “Ангел 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 изкажа специални благодарности на всеки
един от тях. Благодаря им за усилията,
за търпението и всеотдайността, които проявяват към студентите си. Благодаря им за това, че вярват в нас и в успеха ни, благодаря им за подкрепата и новите хоризонти, които разкриха пред нас!
Да, аз направих правилния избор - избрах университет с дългогодишни 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!
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Моят първи студентски празник

На 30.11.2016 г. студентите първокурсници проведоха среща разговор на тема: „Моят първи студентски празник“. Гости на срещата бяха
зам.-областният управител Младен
Минчев, Любен Дашев – учител и
поет, ученици от СОУ „Н. Й. Вапцаров, Ръководството на Филиал Силистра, преподаватели и служители.
Зам.-областният управител Младен
Минчев поздрави студентите с настъпващия Студентски празник
и връчи поздравителен адрес на
Председателя на студентския съвет
Елица Райнова. Доц. д-р Теменужка
Богданова – директор на Филиал Си-

листра и Елица Райнова поздравиха
студентите с предстоящия празник.
Студентите първокурсници представиха презентации за историята и
традициите на студентския празник,
как той се празнува по света, запознаха присъстващите със студентския химн – кога и къде се изпълнява, разказаха забавни истории
от студентския живот на прочутите
хайделбергски студенти. Поетът
Любен Дашев представи новата си
стихосбирка и като поздрав към студентите прочете две свои стихотворения. Срещата премина в топла и
непринудена атмосфера.

Награда “Студент на годината”
На 14 септември 2016 г., на
празника на град Силистра - Кръстовден, на тържествена сесия на
Общинския съвет, на студентката

Красимира Тодорова от Филиал Силистра на Русенския университет
“Ангел Кънчев” бе връчена наградата “Студент на годината”. Честито!

Издание на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра
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