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В навечерието сме на най-светлия, най-бъл-
гарския празник – 24 май – Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. 
В него е фокусирана нашата национална иден-
тичност, изградена върху „писмената” на равноа-
постолите св. св. Кирил и Методий и техните по-
следователи. 24 май е денят, който ни напомня, 
че нашето бъдеще е в знанието.Това е денят, в 
който ние неизбежно се замисляме за предиз-
викателствата пред образователната система, 
за нашето образование и наука. Една модерна 
и успяваща държава се гради и развива, упова-
вайки се на науката, образованието, изкуството 
и културата.

Делото на светите братя е залегнало в про-
цеса на изграждането на българската държава и 
на формирането на българската нация. То оста-
ва завинаги вплетено в превратната история на 
България и ни помага във времена на изпитания 
да се обръщаме към езика и културата, да тър-
сим упование в силата на знанието, духовност-
та, вярата. И днес това са основите, върху които 
градим просперитета и успешното си бъдеще. 

Буквите, думите, словото са нашата сила, 
искреност и мъдрост. В днешно време освен 
възрожденския идеал, а именно – да бъдеш гра-
мотен, един човек трябва да се стреми към уче-
не през целия живот.

На този ден ние си припомняме, че „сме дали 
нещо на света” и отдаваме дължимата почит на 
всички, спомогнал за пренасянето на писмената 

На тържествена церемония 41 
бакалаври и 36 магистри получиха 
дипломи и бе открита Новата ака-
демична учебна 2017/18 година във 
Филиал Силистра.

На 20 септември 2017 г. в аула 
„Славчо Иванов” се проведе тър-
жествена церемония по повод от-
криването на Новата академична 
учебна 2017/18 година и Промоци-
ята на Випуск 2017.

От Ректорското ръководство 
на тържеството присъстваха: 
ректорът на Русенския универси-
тет – проф. д-р Велизара Пенчева, 
проф. д-р Пламен Кангалов – зам.-
ректор на Русенския университет, 
доц. д-р Десислава Атанасова – 

Издание на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра

Тържествена церемония за откриването на новата 2017-2018 учебна година

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

Върви, народе възродени!
ни култура през вековете и вграждането й в ос-
новите на съвременната българска държава.

В момента, в рамките на председателството 
на България на съвета на ЕС „Образованието е 
най-важният разговор за бъдещето“ заяви ми-
нистърът на образованието и науката Красимир 
Вълчев.Той открои четири приоритета  за висши-
те училища:

1.Силно водещо професионално направле-
ние, което прави университета разпознаваем.
Трябва да се наблегне на това, в което е силен 
университетът, на добрата база и марката. Да 
спре екстензивното разрастване на висшите 
училища, както и да се преструктурират профи-
лите – всеки университет да започне да обуча-
ва в направления, в които е силен. „Важно е да 
се подготвят такива специалисти, които са 
търсени от бизнеса в региона и ще се реали-
зират на пазара на труда“. Според него трябва 
да продължи намаляването на приема в направ-
ления, които са търсени само заради едната ди-
плома.

2. Голямото предизвикателство през след-
ващите години е дигиталната трансформация. 
Инвестиции в дигитализация – електронно обу-
чение на студентите. Необходимо е и насърча-
ване на употребата на дигиталните технологии, 
както от страна на преподавателите за това да 
създават съдържание, така и чрез технологиите 
да се предоставят решения за намаляване на 
административната тежест и за подобряване на 
достъпа и качеството на образованието. Иници-
ативата „Дигитален дневен ред за Европа” оп-
ределя повишаване на дигиталната грамотност 
и надграждане на уменията като един от ос-
новните стълбове и насърчава въвеждането на 
политики за дигитална грамотност. Предизвика-

телството е да се създаде широко партньорство 
за подкрепа на ново поколение учители и обра-
зователни ментори: „Важно е да създадем усло-
вия за придобиването на дигитални умения, но 
те трябва да бъдат фокусирани и измерими. 
Дигиталните умения трябва да са свързани 
с възможността за създаване на съдържание, 
за комуникация и за надграждане на основните 
компетентности.“

3. Включване в мрежа с други европейски 
висши училища. 

4. Другото важно условие е инвестицията в 
млади преподаватели. „След 30 години едно ви-
сше училище ще бъде силно, ако днес има мла-
ди преподаватели“ – казва министър Вълчев.

Преподавателите са основните фигури, кои-
то поддържат и насърчават развитието на нова-
та дигитална среда.

Честит празник, уважаеми колеги! От нас за-
виси образованието бързо да се синхронизира 
с постиженията на науката и новите технологии. 
Ние сме длъжни да подготвим младежите за 
съвременните предизвикателства и за възмож-
ностите за реализация в най-модерните и най-
търсените професии.

Честит празник, мили студенти! Вие сте бъ-
дещето на България, затова бъдете достойни 
за него! Словото и книгата могат да ви отведат 
до необятни светове и прекрасни изживявания. 
Търсете нови неща, радвайте се на възможност-
та да откривате света и да го променяте!

Нека бъдем горди, че сме българи и да но-
сим с достойнство заветите на първоучителите! 
Да бъдем творчески озарени и професионално 
удовлетворени в стремежа за наука и образо-
вание!

Честит празник!

декан на факултет Природни науки 
и образование.

Официални гости на церемо-
нията бяха: Елена Томова – главен 
секретар на Областна администра-
ция Силистра, д-р Мария Стой-
чева – председател на Общински 
съвет – Силистра, Денка Михайло-
ва – зам.-кмет на община Силистра. 
Те поздравиха студентите по повод 
Новата академична учебна 2017/18 
година и абсолвентите с успешното 
им дипломиране.

Проф. д-р Велизара Пенчева – 
ректор на Русенския университет 
лично връчи дипломите на отлич-
ниците на випуска.
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Майски четения 2017 г.

На 19 май 2017 г. във Филиал Силистра тържествено беше отбелязан 
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост: бяха 
проведени два научни форума – Майските научни четения и Студентската и 
докторантската научна сесия.

На тържественото заседание в присъствието на представители на дър-
жавната и местната власт; на образователни, културни и социални институ-
ции от града и региона; на гости от партньорски организации от Република 
Румъния бяха отчетени учебните и научните постижения на студентите и 
преподавателите от Филиал Силистра:

– По традиция областният управител на Област Силистра – г-н Ивелин 
Статев, награди студента, постигнал най-висок успех през четиригодишния 
курс на обучение. Носителят на наградата през 2017 година е Теодора Кожу-
харова, студентка в специалността Педагогика на обучението по български 
език и румънски език;

– По традиция кметът на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, на-
гради студентката майка, постигнала най-висок успех през четиригодишния 
курс на обучение. Носителката на наградата през 2017 година е Елица Рай-
нова, обучаваща се в специалността Педагогика на обучението български 
език и френски език;

– Директорът на Филиала – доц. д-р Теменужка Богданова, връчи на-
града на втората по успех студентка майка – Беатрис Ненова-Куцарова, 
обучаваща се в специалността Педагогика на обучението български език 
и английски език;

– Традиционната награда на Филиал Силистра за постигнати високи на-
учни постижения през 2017 година беше връчена на преподавателката от 
Катедрата по филологически науки д-р Галина Лечева, успешно представила 
се в конкурса за придобиване на академичната длъжност “доцент” по науч-
ната специалност Методика на обучението.

В тържественото честване на 24-ти май взеха участие представители на 
детски певчески и танцови състави, които изнесоха кратка културна програма.

В научната конференция с международно участие бяха изнесени 34 до-
клада от Дагестан (2), Румъния (9) и България (23). Четенията бяха органи-
зирани в три секции:

„Природо-математически и технически науки”; „Езикознание и литерату-
рознание”; „Методика, педагогика и психология”.

Студентската и докторантската научна сесия, която се провежда ежегод-
но от 2008 г. насам, беше организирана в четири секции: „Природо-матема-
тически и технически науки” (8 доклада на 8 участници – студенти от Филиал 
Силистра); „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот” (3 доклада на 
1 участник); „Методика на обучението” (7 доклада на 7 участници – студенти 
от Филиал Силистра); „Езикознание и литературознание” (10 доклада на 10 
участници – 1 докторант и 9 студенти от Филиал Силистра).

Разработените под ръководството на преподаватели по различни дисци-
плини 28 студентски доклада за първа година бяха представени на постерна 
изложба, която беше аранжирана във фоайето на Филиал Силистра. По вре-
ме на постерната сесия всеки докладчик изложи пред присъстващите темата 
на своя доклад, резултатите и изводите от нейното проучване и отговори на 
поставените въпроси.

270 милиона франкофони в света говорят езика на великите френски 
писатели, поети, философи, езика на иновациите.

Принадлежността на Русенския университет към това голямо франкофон-
но семейство минава през членството му, от началото на 2017 г., в УНИВЕР-
СИТЕТСКАТА АГЕНцИя НА ФРАНКОФОНИяТА, която се присъединява към 
организираните културни и научни събития на ВУз-а и неговите филиали.

И за първия рожден ден Русенският университет с гордост отчита пър-
вите постижения – участие на студенти в 6-то издание на Международния 
фестивал на студентите франкофони в загреб /Хърватия/ през май 2017 г.; 
отбелязване на международния ден на франкофонията с различни дей-
ности – изложби, конкурси, поетични рецитали и др. 

Тази година в конкурса за есе на тема „за да подготвиш бъдещето си, 
трябва само да създадеш свое настояще” (Антоан дьо Сент-Екзюпери) имаше 
два пъти повече участници не само от България, а и от чужбина (от Френския 
университет в Армения). И при такава сериозна  конкуренция  студенти от спе-
циалност Педагогика на обучението по български език и френски език от Фи-
лиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ заеха челно място 
сред отличените разработки – студентката Ива Миткова взе първа награда.

Университетска АГЕНцИя
НА ФРАНКОФОНИяТА –

още една отворена врата към
света на висшето образование

В периода 28 май – 3 юни 2017 г., по програма „ЕРАзЪМ +“, доц. д-р 
Д. Железова, доц. д-р Т. Богданова и доц. д-р Г. Лечева посетиха универ-
ситет „Мария Кюри – Склодовска“ в град Люблин – Полша. Университетът 
„Мария Кюри“ е най-големият от 11-те висши учебни заведения в 320-хи-
лядния Люблин. В Хуманитарния му факултет е създаден Институт по бал-
канистика, в който студентите изучават и български език.

Доц. д-р Галина Лечева очарова студентите с автентична добруджан-
ска носия от средата на ХІХ век. Преди лекцията си, посветена на мотива 
„Слънчова женитба“, чрез различни стратегии за развитие на критическо-
то мислене чрез четене и писане, студентите, изучаващи български език, 
се запознаха с обредните практики, съпровождащите ги песни и танци в 
6-те фолклорни области на България. Студентите – историци проявиха 
интерес към атефактите от 1900-годишната история на гр. Силистра. Доц. 
д-р Диана Железова и доц. д-р Теменужка Богданова се запознаха с орга-
низацията на работа в отдел „Международно сътрудничество“ и дигитали-
зираните услуги за достъп и обслужване на студентите, с технологията и 
методологията на преподаване на психолого-педагогическите и българис-
тичните учебни дисциплини. С университетския координатор на програма 
„ЕРАзЪМ +“ проф. д-р Страшински те обсъдиха приложението на ECTS 
системата за признаване на договорения учебен процес и сключването на 
двустранно споразумение за мобилност на студенти, с цел провеждане на 
практика между Филиал Силистра на Русенския университет и универси-
тет „Мария Кюри – Склодовска“.

Еразъм посещение

Ива Миткова
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На 19.05.2017 г. във Филиал Силистра на Русенския университет “Ан-
гел Кънчев” се проведе първата работна среща на партньорите по одо-
брения ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност 
(“Career Paths to Youth labor mobility”) по Програма Interreg V-A Румъния-
България, приоритетна ос 4.

След подписването на Споразумението за партньорство, проектът 
официално стартира от 04.05.2017 г. Той е насочен към общите територи-
ални предизвикателства, свързани с високото ниво на безработицата сред 
хората с висше образование от двете страни на Дунава. Проектните дей-
ности включват: инициативи за сътрудничество, пазарно ориентирана об-
разователна схема, съвместни интернет базирани инструменти и панаири 
за работни места, информация за заетостта в трансграничния регион.

На 30 ноември, 2017 г. във Филиал Силистра на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” бе проведен уъркшоп на тема „Стратегии за развитие на ин-
теркултурна педагогическа чувствителност при преподаване на език“. Меро-
приятието бе осъществено в рамките на научноизследователския проект № 
2017-ФСс-01 от фонд “НАУЧНИ ИзСЛЕДВАНИя” към Русенския университет 
“Ангел Кънчев” на тема “ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАзОВАТЕЛНИ 
МОДЕЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИя РEГИОН СИЛИСТРА-ОСТРОВ-БАНЕАСА-
ДЕЛЕНИ” с ръководители на работния колектив: доц. д-р Диана Петрова 
Железова-Миндизова и доц. д-р Галина Русева Лечева. Участници в уърк-

Студентите от специалност Педагогика на обучението по физика и 
информатика представиха Филиал Силистра на II-то Иновативно мла-
дежко Еспо, което се състоя на 12 май в Канев център на Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“.

Студентската инициатива на тема: „Иновативни дидактически моде-
ли и електронни образователни ресурси” привлече вниманието на много 
университетски преподаватели, учители от средните училища, студенти и 
ученици, посетили изложението. Те разгледаха електронни образователни 
ресурси, получиха ги на DVD и проявиха интерес към бъдеща съвместна 
дейност.

Разработките са дело на студентите: Галина Димитрова, Калинка Бой-
чева, Ажда Мухарем, Хатидже Али и Галина Пехливанска, под ръковод-
ството на гл. ас. д-р инж. Евгения Денева.

В инициативата се включи ученичката Маринела Николова от ПМГ „Св. 
Климент Охридски“, удостоена със Специалната награда от конкурса Мои-
те електронни уроци с ръководител инж. Искра Николова.

Книга Х на Известия на Научния център „Св. Дазий 
Доростолски“ към Филиал Силистра на Русенския уни-

верситет „Ангел Кънчев“, посветена на 
проф. д-р Иван Недев в чест на негова-
та 80-годишнина.

В изданието са включени научни 
разработки на български и чуждес-
транни езиковеди, литературоведи и 
историци.

Книга Х на Известия на Научния център „Св. Дазий 
Доростолски“ е публикувана с финансовата подкрепа на 
Общинския съвет – Силистра.

Образователни модели
в трансграничния рeгион

Трансгранично сътрудничествоУчастие на студенти във
II Иновативно младежко експо

Излезе от печат

Бюджетът от 170 934,74 евро ще се инвестира в уеб базирано предос-
тавяне на изчерпателна и официална информация за социално осигурява-
не, трудово законодателство и данъчни въпроси в България и Румъния.

В срещата участваха екипите на петимата партньори по проекта: Уни-
верситет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ – 
филиалът в Кълъраш (водещ партньор), Русенски университет “Ангел 
Кънчев” – Филиал Силистра, Камара за търговия, индустрия и земеделие 
в Кълъраш и Сдружение „Акчес” в Кълъраш, Румъния. На нея се обсъди-
ха организационните и финансовите аспекти от предстоящата съвместна 
работа, както и дейностите, които ще бъдат изпълнени през първите 2 ме-
сеца от проекта.

Директорът на Филиал Силист-
ра на РУ „Ангел Кънчев“ доц.д-р Те-
менужка Богданова е „Будител на 
годината“.

Инициативата е на Студентския 
съвет на РУ „Ангел Кънчев“ и се 
провежда в продължение на един 
календарен месец. целта е самите 
студенти да отличат преподаватели 
от различните факултети и фили-
алите на университета. Това са пре-
подавателите, при които студентите 
намират най-голямо вдъхновение и 
при които усвояват най-пълноценно 
нужните знания за професионално-
то си развитие.

Признание

шопа бяха учители от трите румънски лицея-пратньори в проекта – лицей 
„Крал Карол Първи“, Остров, Румъния; Общообразователен лицей – Бане-
аса, Румъния и Технологичен лицей „Николае Истрацою“, Делени; учители 
от ОУ “Отец Паисий”, ПГСУАУ “Атанас Буров”, ПМГ “Климент Охридски” и 
СУ “Н.Й.Вапцаров”; студенти и преподаватели във Филиала. Модератор на 
уъркшопа бе докт. Диана Бебенова. Директорът на Филиала, доц. Теменужка 
Богданова, приветства 32-та български и румънски участници, ръководите-
лите и екипа на проекта за оригиналната идея, актуалната тематика и инте-
рактивния формат на мероприятието.

Специален поздравителен адрес бе получен от евродепутата Емил Ра-
дев с пожелание за популяризиране резултатите на проекта както на нацио-
нално, така и на европейско ниво.
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Учебно-изследователската лаборатория „Кул-
турно-историческо наследство“ с ръководител 
доц. д-р Румяна Лебедова е създадена през 2013 
г. по фонд „Научни изследвания“ във Филиал Си-
листра на РУ „Ангел Кънчев“, с цел да обедини 
и насърчи студенти с интереси в областта на ху-
манитаристиката. В нея са включени студенти от 
специалност „Български език и чужд език“.

Създаването на 
младежка изследо-
вателска група и обо-
рудването на учеб-
но-изследователска 
лаборатория доприна-
сят за разгръщане на 
дейности, насочени към 
привличане и мотиви-
ране на добрите сту-
денти към по-активна 
научноизследователска 

и творческа дейност. Едновременно с това се 
създават условия за публична изява и предста-
вяне на резултатите от техните изследвания.

Като технически оборудвано пространство и 
като предпоставка за създаването на общност 
УИЛ дава възможност да се инициират и осъ-
ществят различни идеи и проекти, свързани с 
културно-историческото наследство, познаване-
то и съхраняването на което е задължително ус-
ловие за осъществяване девиза на Европейския 
съюз – «Единни в разнообразието».

Създадената работна група, чийто състав 
се обновява периодично, без да се губи при-
емствеността, се ангажира с различни инициа-
тиви, които формират и развиват у студентите 
редица практически умения – работа в екип, 
креативност, стремеж към научно изясняване на 
фактите, проучвателска дейност, аргументация 
на тезите с автентичен материал, създаване на 
научен текст, презентиране на постигнатите ре-
зултати, обществена активност. Тези умения са 
приложими в реализирането на конкретните им 
задължения, както и изключително полезни в ра-
ботата им на бъдещи учители, тъй като голяма 
част от дейностите се провеждат в партньорство 
с различни културни и образователни институ-
ции, които биха могли да бъдат и бъдещи рабо-
тодатели на студентите.

Пет години от създаването на учебно-изследователската
лаборатория „Културно-историческо наследство

Проведени са редица семинари, посвете-
ни на годишнини на видни културни деятели и 
събития: „Памет за Ботев“ по повод 165 години 
от рождението на поета революционер, „Изку-
ство-дълг-морал“, „забранени автори и книги“, 
„Ние и другите“ по повод международния ден на 
младежта, „Българските обреди“, „100 години от 
рождението на Павел Вежинов“.

Ежегодно студенти от УИЛ вземат участие с 
доклади в Студентската и докторантска научна 
сесия по време на Майските научни четения.

Издадени са паметни листи, представени чрез 
мултимедийни презентации пред обществеността 
по повод 135 г. от рождението на Йордан Йовков, 
75 г. от Крайовския договор, 320 г. от рождението 
на Партений Павлович, 100 години от рождението 
на Пирин Бояджиев, 100 г. от гибелта на Димчо 
Дебелянов, 160 години от рождението на Стоян 
Михайловски, 140 години от гибелта на Христо 
Ботев, 140 години от Априлското въстание, 120 
години от гибелта на Алеко Константинов и др.

Чрез работата по съвместни проекти се осъ-
ществява по-пълноценно сътрудничество между 
студенти и преподаватели – консултации, мето-

дическа помощ, съвместни изследвания, семи-
нари. Изследователската дейност по определе-
ни теми стимулира самостоятелната работа на 
студентите, развива интелектуалния им потен-
циал, дава възможност за практическо приложе-
ние на усвоените знания, подобрява качеството 
на обучението и улеснява реализацията на твор-
ческите проекти на студентите

Провеждат се срещи с именити учени, чиято 
изследователска дейност е свързана с истори-
ческата съдба и културното наследство на Доб-

Фрагменти от наградени есета на литературния конкурс по повод 140 години от рождението на Пейо яворов на тема “В страданието истина познах”
Вяра Жекова, втори курс ПОБАЕ
...Страданието е гениален и жесток учител, но в живота 

има уроци, на които само то може да ни научи, и истини, 
които само то може да ни разкрие. Страданието е впле-
тено в изпитанието, а то идва не за да ни съкруши, но за 
да ни направи по-силни. Преминаването през страдания 
и изпитания е изключително важен процес, но той често 
бива неразбран и пропускан, поради болката и неудоб-

ството, които носи, но пропуснем ли тях, пропускаме и наградата, която 
следва! ... Страданието може да бъде привилегия, но и наказание, то носи 
погубваща мъка, но и изцелителна радост. Какво ще донесе на теб? Това 
се определя от начина, по който сърцето ти поема ударите му – дали ще 
се смекчи или закорави под суровата присъда на обстоятелствата, които 
връхлитат безпощадно...

руджа като акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Ан-
тонина Кузманова, д.ф.н. Кремена Митева. 

Проведените експедиции и екскурзии с учеб-
на цел дават възможност за получаване на зна-
ние в непосредственост и за опознаване на кул-
турното, историческото и природното богатство 
на страната. Всяка от тях е тематично обвързана 
с конкретно честване на годишнина.

Чрез активно сътрудничество с  Държавен 
архив – Силистра, Исторически музей-Силист-
ра и Регионална библиотека „Партений Павло-
вич“ студентите от УИЛ придобиха умения за 
издирване, систематизиране и анализиране на 
емпиричен материал. В резултат на изследова-
телската им дейност бе създадена постоянна 
експозиция „Сбъдната надежда“ по повод 75 го-
дини от Крайовската спогодба и възвръщането на 
Южна Добруджа в пределите на България, бяха 

подготвени и представени на студентски научни 
четения редица доклади, свързани с образова-
телното дело в  Силистра и бе създаден дигита-
лизиран архив от документи и снимки, свързани 
с Педагогическото училище в Силистра по повод 
125-тата годишнина от неговото създаване.

Популяризирането на обществената и твор-
ческата дейност на български писатели е добра 
възможност за съвместна дейност с ученици и 
ученически клубове, заедно с които студентите 
от УИЛ провеждат викторини, конкурси, кръгли 
маси, представят мултимедийни презентации. 
Това партньорство е обусловено от специфика-
та на професионалното направление, в което се 
обучават студентите от групата, но едновремен-
но с това подпомага създаването на контакти и 
представяне възможностите на Филиала за бъ-
дещите кандидат-студенти.

Чрез проведените инициативи се популяри-
зира дейността на студентите и се утвърждава 
авторитета на Филиала. 

Доц. Р. Лебедова

Пламена Янкова, втори курс ПОБФЕ
...Когато кажем „аз изстрадах пътя си”, искаме да кажем 

всъщност, че сме преминали през много изпитания по пътя 
към своята истина. Тоест, сме изживели всеки момент, всяка 
крачка по пътя към крайната ни цел. Много често не ни е 
ясно каква е тя, а я откриваме по пътя си и тогава може да 
се каже, че тя се превръща в наша истина. Моят живот е из-
пълнен с перипетии и „страдания”, неизменно съпътстващи 

ме. Но днес мога да заявя, че те са моите огньове, показали ми не една 
и две истини. И въпреки цената, платена на всеки техен праг, и жертвите, 
дадени на техните олтари, тук и сега аз съм благодарна за мястото, където 
съм, и за човека, в който съм се превърнала, благодарение на всяко едно 
от тях. Моята истина, открита през страданието, сме аз – това което съм 
днес и силата да вървя напред.
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Студенти от специалност Педа-

гогика на обучението по българ-
ски език и чужд език към Филиал 
Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ 
приключиха успешно участието си в 
проект „Студентски практики – фаза 
1“ – проект на BG05M20P001-2.002-
0001 на МОН, финансиран по Опе-

ративна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“.

Информационна среща на тема: “ДБТ Силистра подава ръка на мла-
дите хора – С нашите предложения  и възможности, бъдете иновативни, 
креативни и мотивирани на пазара на труда” се проведе на 15.11.2017 г. 
във филиала на Русенския университет “Ангел Кънчев” –  Силистра. В сре-
щата участваха повече от 30 студенти.

Студентски практики в реална работна среда

Дирекция Бюро по труда – Силистра подава ръка на младите хора

240 часа в реална работна сре-
да, в непосредствен контакт с учи-
тели и ученици, с лице към предиз-
викателствата на образователната 
система и на съвременните млади 
хора.

240 часа възможност за провер-
ка на знанията, практическо прило-
жение на теорията, обогатяване на 
компетентностите, търсене на нови 
решения и откриване на нови перс-
пективи в учителската професия.

240 часа в класните стаи и из-
вън тях конкретна ангажираност 
с млади хора и общи инициативи, 
стимулиращи креативността.

240 часа възможности за актив-
ност, предприемчивост, критичност, 

създаване на самопреценка и рабо-
та в екип.

Сърдечна благодарност на ръ-
ководството на обучаващата орга-
низация – Езикова гимназия „Пейо 
яворов“ за предоставените отлич-
ни условия за съвместна работа и 
за неизменната подкрепа!

Сърдечна благодарност на 
менторите г-жа Магдалена Атана-
сова – по френски език и директор 
на училището и на г-жа Ваня Игна-
това – по български език и литера-
тура, за споделените отговорности, 
за професионализма и най-вече за 
вдъхновяващото сътрудничество!

Студенти отличници
На 21 март 2018 година в Канев център на Русенския университет за 

четвърта поредна година се проведе Ден на кариерното ориентиране на 
първокурсника като част от форума „Национални дни на кариерата – ДО-
БРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ”. 

целта на форума е младежите, които са в началото на следването си в 
Русенския университет, да се срещнат с фирмите участници в Национални-
те дни на кариерата и да придобият представа какви ще бъдат очакванията 
на работодателите към тях след няколко години. В националния кариерен 
форум в Русе участваха 32 компании, които предлагаха различни позиции 
за работа и стаж, а посетителите имаха шанса да получат пряк достъп до 
специалистите „Човешки ресурси”, да поговорят с тях за възможностите за 
развитие и да получат ценни кариерни съвети.

60 първокурсници, успешно издържали изпитите в първата си сесия, полу-
чиха грамоти за постигнат успех от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

От Филиал Силистра бяха наградени следните студенти първокурсници: 
Мервин зия Мурад – Педагогика на обучението по български език и ан-

глийски език; Мелвин зия Мурад – Педагогика на обучението по български 
език и английски език; Сияйна Пламенова Стойчева – Педагогика на обуче-
нието по български език и английски език; Таня Светлинова Стефанова – 
Педагогика на обучението по български език и английски език; Карина Ива-
нова Гецова – Педагогика на обучението по физика и информатика; Борис 
Пламенов Борисов – Педагогика на обучението по физика и информатика; 
Николай цонев Неделчев – Автомобилно инженерство.

На 30.05.2017 г., на площад „Свобода” се проведе Образователна 
панорама 2017 г., организирана от центъра за кариерно ориентиране – 
РУО – Силистра в партньорство с Община Силистра, Дирекция „Хумани-
тарни дейности”. По време на проявата бяха презентирани възможности-
те, които предлагат учебните заведения на територията на град Силистра 
за продължаване на образованието.

Студенти и преподаватели представиха специалностите, по които се 
провежда обучение във Филиала, и консултираха посетителите на щанда.

Лично д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, посети щанда 
на Филиала и се запозна с материалите, представящи единственото в гра-
да акредитирано висше учебно заведение.

Филиал Силистра взе участие в 
Образователна панорама 2017

Директорът на ДБТ – Силистра и експерти запознаха младите хора с 
мисията на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения като 
основен посредник на пазара на труда. Разяснени бяха възможностите за 
ползване услугите на ДБТ Силистра, условията за регистрация, правата и 
задълженията на  лицата, които търсят работа.

 Представени бяха начините за самоинформиране, за ползване на ин-
формационното пространство на ДБТ – Силистра и в официалния сайт на 
Агенция по заетостта. Предоставена беше и информация за възможности-
те за професионално ориентиране, консултиране и посреднически услуги 
при търсене на работа. В резюме беше дадена информация и за възмож-
ностите за включване в заетост по проекти, програми и мерки, както и за 
обученията, предлагани от ДП БГцПО. Акцент беше поставен по Програма 
„Старт на кариерата” и схема  „Младежка заетост”.

 Основна цел на срещата беше младежите да се запознаят с услугите, 
предлагани от Дирекция “Бюро по труда” Силистра, а също и с реалността 
на местния пазар на труда, както и да се провокира активност за кариерно 
развитие и трудова реализация. 

След активна дискусия бяха начертани последващи теми, по които сту-
дентите проявиха желание за допълнителна информация. 

Студентите получиха различни брошури, изготвени от експерти на ДБТ 
Силистра, съдържащи информация за предоставяните услуги по насърчи-
телни мерки, обучения, програми и проекти от НПДз и ОПРЧР, телефони, 
електронен адрес, координати на Дирекцията и сайт на Агенция по зае-
тостта, с цел осъществяване на обратна връзка и допълнително популя-
ризиране на услугите на ДБТ. 
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Издание на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра

УСТРЕМ

НАГРАДА „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”, учредена от Община Силистра
През 2017 г. тя бе връчена на Катрин Георгиева, спец. Педагогика на 

обучението по български език и английски език.

Национален интерес към обявен
конкурс във Филиал Силистра

Мелвин Мурад, Педагогика на обучението по бъл-
гарски език и английски език, I курс, приключила първия 
семестър на обучението си с отличен успех

Тръгвайки по пътя към изграждането на своята карие-
ра, аз направих един добър избор с решението да  получа 
своето висше образование във Филиал Силистра на Ру-
сенския университет „Ангел Кънчев”.

Не от дълго време сме заедно с прекрасния колектив 
на Филиала – директор, професори, доценти и асистенти, 
които за кратко ни помогнаха да добием увереност в успеха! Мина първата 
изпитна сесия, беше трудно, но се справих отлично.

Вярвам, че с този всеотдаен колектив аз и моите колеги с труд и усилия 
ще усвоим знания и умения, които не бихме могли да получим другаде.

Пожелавам на моите колеги да продължат по своя път с любов, за да  
се реализират успешно! 

Щастлива съм, че обучението ми е тук – във Филиал Силистра!

Георги Хотинов, Електроинженерство, IV курс, ви-
пускник с най-висок успех от инженерното направление

Времето – най-ценният ресурс от всички, които не 
можем да си върнем обратно. През тези изминали 4 го-
дини, които аз инвестирах в моето обучение, се сблъс-
ках с какви ли не трудности и препятствия. Било то про-
блеми с направата на някоя курсова задача или проект, 
било то недоразбиране между мен и някои колеги или 
пък просто трудности в научаването на някоя тема за 

предстоящ изпит. Но въпреки всичко, винаги продължавах напред. за-
щото точно това беше най-добрият урок, който научих през периода на 
обучение – да намираш сам информацията, която ти е нужна, и да про-
дължаваш смело напред. През четирите години, които аз посветих на 
обучението си, научих и направих много неща – неща, до които без лек-
торите си, аз нямаше как да достигна. Благодаря на преподавателите си, 
че отделиха от времето и от вниманието си за мен, така направих голяма 
крачка в живота си!.

Калинка Бойчева, Педагогика на обучението по фи-
зика и информатика, IV курс, студентка-майка с най-висок 
успех

Неусетно изминаха четири години от моя живот като 
студентка във Филиал Силистра на Русенския университет 
„Ангел Кънчев”. Това са незабравими години, сложили от-
печатък върху мен и като студентка, и като майка с голе-
ми ангажименти и отговорности. Горда съм, че успях да се 

обогатя с много нови знания и да получа по-голяма увереност в живота. 
Благодарение на професионализма на преподавателите от Филиал Си-

листра аз и моите колеги, придобихме не само знания, но и изградихме уме-
ния, които ще ни подготвят като модерни учители на нашия дигитален век.

Благодаря на всички преподаватели за качественото обучение, за под-
крепата, за вниманието и за търпението, с което ни възнаградиха. Пожела-
вам им още по-големи професионални успехи и лично щастие!

Нели Чешмеджиева, Педагогика на обучението по 
български език и английски език, IV курс – отличник на 
випуска

През тези 4 години срещнах много качествени пре-
подаватели, които инвестираха своето внимание и зна-
ния в мен. Тяхната посветеност и професионализъм 
са истинско вдъхновение. Обучението ми във Филиал 
Силистра направи възможно участието ми в 6-месечен 
студентски обмен по програма „Еразъм плюс” в Гранада, 
Испания. Това беше преживяване, чрез което опознах 

една нова страна, попаднах в различна среда на обучение и се запознах 
със студенти от цяла Европа.

През изминалите 4 години във Филиал Силистра имах възможност-
та  да участвам в множество семинари и проекти, които допринесоха за 
личностното и професионалното ми развитие.

Борис Борисов, Педагогика на обучението по физи-
ка и информатика, I курс, приключил първия семестър на 
обучението си с отличен успех

Казват, че първото впечатление е най-важно. Когато 
дойдох да се запиша във Филиал Силистра, видях хора, 
които ти обръщат внимание, видях усмихнати, лъчезарни 
и добри хора, които са готови да ти помогнат. Тук студен-
тите са спокойни, защото знаят, че преподавателите не са 
просто техни преподаватели. Те са и техни приятели, които 
отговарят на всеки твой въпрос с усмивка на лице, а не с презрение.

Физиката не беше само предмет за научаване на физични закони и ре-
шаване на задачи, а се превърна в един интересен предмет, който може да 
обясни всичко, което ни заобикаля. Програмирането не беше само предмет 
със странни компютърни езици, а се превърна в предмет, който ни накара 
да мислим извън кутията.

Всичко това нямаше да е така, ако не бяха тези преподаватели, които ни 
накараха преди всичко да мислим, и които станаха наши приятели.

Сигурен съм, че четирите години, които ме очакват тук, ще са години на 
обогатяване на знанията на мен и колегите ми, и когато приключим обуче-
нието си, гордо ще заявяваме, че сме възпитаници на Филиал Силистра на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Как уча с мобилния си телефон – това е темата на конкурса, който 
обяви тази година специалността Педагогика на обучението по физика 
и информатика за Деня на отворени врати. Традиционно в конкурсите 
на специалността участват ученици от област Силистра. Актуалността на 
темата обаче провокира участието и на ученици от София, Пловдив, Кър-
джали, Варна, Добрич, Русе и Две могили, с което конкурсът се превърна в 
национален. Интерес към обявения конкурс прояви и Радио Шумен, което 
на 24 март излъчи интервю с гл. ас. д-р инж. Евгения Денева, преподава-
тел по информатика във Филиал Силистра, относно предимствата от из-
ползване на мобилните устройства за обучение, параметрите за участие в 
конкурса и очакваните от него резултати. 

След като конкурсът вече е факт и са прегледани разработките на 28 
участници, можем да споделим обобщените резултати от него:

• разработените мултимедийни продукти са на високо научно ниво, с 
изискан електронен дизайн и добре структурирано съдържание;

• в тях учениците представят историята на мобилните апарати и акцен-
тират преди всичко на приложенията, които използват за учене, споделяне 
и забавление;

• не липсват анализ на здравословните последици от използване на 
мобилните устройства, споделен конкретен практически опит, съвети за 
защита и достоверност на информацията;

• участницитесмело заявяват очакванията си и учителите да използват 
мобилните устройства за преподаване;

• презентациите впечатляват с рационалност и емоционалност, които 
младите хора проявяват при силна мотивация.


