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VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!
Уважаеми дами и господа – членове на
академичната общност на СА „Д. А. Ценов”,
Всяка година, чествайки 8
декември, ние отново и отново съпреживяваме чувствата
и вълненията на първия си
студентски празник. Усещаме
възторга на този ден, нетърпението, с което го очакваме, опиянението, с което го
отбелязваме. И в това няма
нищо неестествено. Осми декември не е просто Денят на
българските студенти, а много
повече. Той е празник на академичното вдъхновение, който
препотвърждава непреходността на университетската
идея във времето, импулсира
стремежа к ъм познание и
духовно общуване, окрилява
мечтите към широки хоризонти. Осми декември, който за
повечето хора, неизкушени
от студентската скамейка, е
един обикновен ден, за нас е
празник, който по отколешна
традиция честваме най-тър-

Скъпи колеги,
От името на Студентския съвет при Стопанската академия имам
удоволствието да ви
поздравя по слу чай
празника на студентите
- 8 декември.
Бъ дете у порити,
дръзки, борбени и
смели в мечтите си.
Вървете напред по своя
собствена пътека и оставяйте своята следа.
Не се предавайте
пред трудностите, защото всяка една преодоляна трудност ни
прави по-знаещи, поможещи и по-силни!
Всеки един от нас е
уникален сам по себе
си и способен да успее!
Към нашите преподаватели се обръщаме
с уважение и искрена
благодарност за това,
че всеки ден се стараят
да ни дадат познания и
да изградят личността
и професионалиста в
нас!
Честит празник!
Бояна ДЮЛГЕРОВА
Председател на СС

жествено. В богатия ни на
празници житейски календар
той се вписва редом до найтачените и обичаните.
Университетът е призван

да бъде място, където знанието намира своя дом. В този
дом се събират науките, за
да умножат силата си. Вечно
„младият” празник ни е събрал
и днес в аулата на Стопанската академия, за да заявим за
пореден път самочувствието
си на конк урентоспособни
участници в глобализиращата се образователна среда и
уверения си поглед към бъдещето, което с неподправен ентусиазъм и професионализъм
заедно градим.
Скъпи студенти,
Вие сте направили вече
своя избор, а това е най-ценната свобода – да избираш.
Така имате шанса да учите
във висше училище, което
притежава собствени стандарти за високо качество на
икономическото обучение, налага се по категоричен начин
на пазара на образователни
услуги, притежава воля за новаторство – ценности, които
му отреждат престижно място

в българското научно пространство.
Десетилетия нашата Алма
Матер инвестира в своите
възпитаници могъщ потенциал
от знания, генерира интелектуални умения, креативно мислене, творчески дух, зарежда
ги с духа на позитивизма,
предава им собствената си
вяра в успеха на всяка инвестиция в образованието,
окрилява стремежа им към
бъдещето! Бъдете достойна
част от нейната надежда за
Вас. Учете се, дерзайте в начинанията си! Вие сте бъдещите финансисти, управленци, лидери, дарени с изключителната привилегия да се
обучават в Академия, дала на
обществото респектиращи научни школи по застраховане,
финанси, счетоводство. Няма
уважавана българска организация или институция – административна, гражданска или
финансова – в която да няма
възпитаници на Свищовската
школа. Полученото тук обра-

зование е неоспорим атестат
и успешен старт в кариерната
реализация. И не забравяйте,
колкото и високо да стигнете в
йерархията, че и най-богатият
човек в света – който и да е
той – в действията си се опира
на икономическите теории за
доходите и тяхното разпределение. С порива на младежката си дързост, който ще я
превърне в зряла компетентност, работете всеотдайно, за
да сте достойни възпитаници
и продължители на академичната кауза. Посрещайте и
побеждавайте изпитанията на
делника и се наслаждавайте
на радостта на празника!
ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ
на всички – студенти, преподаватели, служители, които
се чувстват свързани със
задъхания пулс на академичния живот в СА „Димитър А.
Ценов”.

Ñ òúðæåñòâåíà öåðåìîíèÿ è øåñòâèå
Ñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ ÷åñòâà Ïàòðîííèÿ ñè ïðàçíèê
8-ми ноември е денят, в
който академичната общност в Свищов всяка година
изразява своята благодарност и почит към Дарителя
Димитър Ценов.
Тазгодишното честване
на патронния празник на
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” започна
с тържествена церемония
пред паметника на Дарителя.
„В празничния календар на академичната общност на Стопанска академия „Димитър Апостолов
Ценов” 8 ноември е сакрална дата, която е изпълнена с
изключителен смисъл и съдържание. С акта на своето
уникално завещание, този
велик българин и възрожденец полага началото на реализацията на своята отколешна мечта – да се основе
и издържа едно висше търговско училище в Свищов,
което да превърне стария
търговски град – люлката
на просвещението в България през Възраждането,

родното място на Алеко, в
неугасващ факел и на висшето образование”- каза
Бояна Дюлгерова, Председател на Студентския съвет.
Към идните поколения тя
отправи посланието да
уважават и следват академичните традиции, защото
те са успешният старт към
бъдещето.
Венци пред паметника
на Димит ър Ценов бяха
поднесени от името на
Рек тора, ака демичното
ръководство, студентската
общност и от студентската
организация AIESEC.
Присъстващите на тържествена церемония студенти, преподаватели и
служители от Академията
участваха в шествие и поклонение пред гроба на
Дарителя, намиращ се в
манастира „Св. св. Петър
и Павел”, където бе отслужена заупокойна молитва.
Присъстващите почетоха
паметта на Димитър Ценов
с едноминутно мълчание и
поднесоха цветя на гроба му.

Ректор
Проф. д-р В. АДАМОВ

Уважаеми
преподаватели,
скъпи колеги,

AIESEC – Свищов Ви
поздравява с настъпващия празник – 8 декември.
Всички ние преминаваме през различни
етапи от живота си,
но винаги запазваме
частица от детството,
от училището, от студентския живот. Всеки
ден черпим знания и
опит от нашите преподаватели, колеги, от
приятелите си. Обучаваме се, правим своите
крачки към кариерното
си развитие.
Колеги, нека да се
наслаждаваме на студентските си години, да
се възползваме максимално от възможностите, които ни предоставя нашата Академия, да
учим и да се забавляваме, отговорно да съграждаме бъдещето си.
Честит Студентски
празник!
Живка ПЕТРОВА
Председател на
AIESEC – Свищов
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Êàòåäðà „Ôèíàíñè è êðåäèò” 45 ãîäèíè êàòåäðà „Ìåíèäæìúíò”
÷åñòâà 60-ãîäèøíèíàòà ñè
6 0 - г од ишнинат а на
първата българска финансова катедра – „Финанси и кредит” при СА
„Димитър А. Ценов” бе
от белязана с редиц а
прояви. Кулминация в
честването на юбилея бе
тържествено съвместно
заседание на Катедрения съвет на катедра
„Ф и н а н с и и к р е д и т ”,
Фак ултетния съвет на
фак ултет „Финанси” и
Академичния съвет на
Стопанската академия.
Сред гостите на тържеството бяха доц. д-р Лена
Минкова Р усенова от
УНСС – дъщеря на основателя на катедрата
юбиляр проф. д-р Минко
Русенов, зам.-кметът по
„Социа лна и интеграционна политика” на Об-

ви историята на създаването и развитието
на първата българска
финансова катедра. Той
припомни, че изразената
още в завещанието от
1912 г. воля на Дарителя
Ценов е била, във Висшето търговско училище в
Свищов да се изучават
финансови и банкови
науки.
С юбилеен плакет на
основателя на първата
финансова катедра в
България бе удостоен
проф. д-р Минко Русенов – първи ръководител
на катедра „Финанси и
кредит”, който бе връчен
на дъщеря му – доц. д-р
Лена Русенова.
Почетен юбилеен плакет получи и проф. д-р
Делчо Порязов – Предсе-

евед, почетен граждани
на Свищов.
Поч е т ни ю би л е й н и
символи получи и настоящият ректор на Стопанската академия – проф.
д-р Величко А дамов –
два мандата ръководител на катедра „Финанси и кредит” (1991-1999
год.); два мандата декан
на факултет „Финанси”
(1999-2007 год.); втори
мандат ректор на СА „Д.
А. Ценов” (от 2007 г.).
Тържественото съвместно заседание приключи с поднасяне на
поздравления от гостите.
Честването продължи
с научно-методическа
конференция „Финансовото образование и
научните изследвания
във висшите училища

С юбилейна научнопрактическа
конференция на тема: „Човешкият
фактор в управлението” катедра „Мениджмънт” при СА „Димитър А. Ценов”
отбеляза 45-ата си годишнина. Честването започна с пленарно заседание,

тите на тържественото честване,
честване сред
които бяха ръководители на катедри
от Стопанската академия и от други
висши училища, преподаватели, ръководители на фирми, представители на
различни институции и организации.

което откри ръководителят на катедрата проф. д-р ик.н. Камен Каменов.
В приветственото си слово ректорът на Академията – проф. д-р Величко
Адамов – подчерта, че катедра „Мениджмънт” е със солиден професорски състав, която извървя проспериращ път. Той връчи на проф. Каменов,
като ръководител на катедрата, плакет
за заслуги към Висшето училище.
Приветствия към членовете на катедра „Мениджмънт” отправиха и гос-

С доклад на тема: „Поуките от настоящето – основа за бъдещето” доц.
д-р Ирена Емилова – научен секретар
на катедрата, проследи нейното развитие през годините.
Докладите, представени в рамките на научния форум, посветен на
45-годишнината на катедра „Мениджмънт” при СА, ще бъдат публикувани
в сборник „Човешкият фактор в управлението”.
АМ

Третата национална студентска конференция „Финансиада
2012” отново събра в
Свищов студенти – финансисти от различни
български икономически
университети и факултети. Началото на студентската конференция

академия „Димитър А.
Ценов”.
Тазгодишното издание на конференцията,
посветено на 60-годишнината на катед рата,
стартира с рит уа л по

ми. За принос в
у твърж даване
лидерската позиция на Академията чрез достойно
представяне на Свищовската финансова школа
в национални студентски
изяви през 2012 г., ректорът – проф. д-р Величко

е поставено точно преди
10 години, когато е честван 50-годишният юбилей
на катедра „Финанси и
кредит” при Стопанска

награждаване на студенти – финансисти от Свищовската Алма Матер,
получили високи признания на национални фору-

Адамов – връчи награди
на Васил Костов, Ивайло
Димитров и Лилия Лалева, Боряна Антонова,
Кирил Бъчваров.
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щина Свищов – Пламен
Александров, доц. д-р
Григорий Вазов – Ректор
на ВУЗФ (Висше училище
по застраховане и финанси) – възпитаник на катедра „Финанси и кредит”
в СА „Д. А. Ценов”, ръководителят на катедра
„Финанси и кредит” при
УНСС и възпитаник на
специалност „Финанси” в
СА „Д. А. Ценов” – доц. д-р
Стоян Александров, ръководители на финансови
институции, директори
на водещите български
специализирани средни
икономически училища
и гимназии.
Тържественото заседание откри ректорът на
Стопанската академия
– проф. д-р Величко Адамов. В приветственото
си слово той с вълнение
отдаде признателност
към хората, допринесли
през годините за това,
катедра „Финанси кредит” днес да дава най-добрите кадри и да създава
сериозна наука.
Ректорът награди катедра „Финанси и кредит” с почетния плакет на
Стопанската академия и
връчи на ръководителя
на катедрата – доц. д-р
Андрей Захариев почетния медал на Висшето
училище с трикольорна
лента.
С доклад – летопис
доц. Захариев предста-

дател на УС на Съюза на
икономистите в България
– носител на почетното
звание „заслужил деятел
на науката”, на орден
„Стара планина” – първа
степен за големи заслуги
към България в областта
на висшето образование
и науката, как то и на
финансовата теория и
практика.
С почетни юбилейни
плакети бяха удостоени
проф. д-р ик.н. Велчо
Стоянов – учен със значим принос за научната
кариера на редица аспиранти, докторанти и
преподаватели, проф.
д-р ик.н. Цветан Коцев
– ръководител на катедра „Финанси и кредит”
през периода 1976-1983
г.; зам.-ректор на Академията от януари 1975
г. до октомври 1979 г.,
създател на финансовата катедра в ИУ – Варна
и проф. д-р ик.н. Методи
Христов – декан на факултет „Финанси” от 1972
г. до 1979 г.
Сред отличените именити професори бе и
доайенът на катедрата
проф. д-р ик.н. Ра дко
Радков – ръководител
на катедра „Финанси и
кредит” от 1987 до 1989 г.;
зам.-декан на факултета
от 1976 до 1983 г.; зам.ректор на Академията
от декември 1987 до ноември 1990 г., учен-кра-

в България – стратегия
„Европа 2020””, на която
присъстваха български
и чуждестранни учени,
работещи в областта на
финансовата наука и финансовите изследвания.
Форумът стартира с
изнасянето на три плен а р н и д о к л а д а, кат о
модератор на научната изява бе деканът на
фак ултет „Финанси” –
доц. д-р Румяна Лилова. Темата – „Кризата и
българската финансова
система – въпроси и отговори” представи доц.
д-р Стоян Александров с
дискусант проф. д-р ик.н.
Методи Христов. Вторият
представен пленарен доклад: „Управление на капиталите на българските
публични дружества” е
разработен от проф. д-р
Величко Адамов и доц.
д-р Андрей Захариев,
а дискусант бе доц. д-р
Пламен Пътев. Третата тема: „Създаване на
банков съюз” представи
доц. д-р Лена Русинова с
дискусант проф. д-р ик.н.
Цветан Коцев.
Работата на конференцията продължи с
паралелно провеждане
на три секционни заседания с обща проблемна
насоченост „Научните
изследвания по финанси във висшите училища
в България – стратегия
„Европа 2020””.

Òðè àêàäåìè÷íè èçäàíèÿ â EBSCO Publishing
Три издания от научната
периодика на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
са вече част от световната
база данни на EBSCO Publishing.
Първо е рефериран о двуе з ичн ото м еж дууниверситетско списание
„Икономика 21”, което се
издава на български и на
английски език. След него
– най-старото българско
икономическо списание „На-

родностопански архив”, на
което четири от годишните книжки са на български
с резюмета на английски
език, а петата е изцяло на
английски. Трето по ред е
реферирано многоезичното
електронно сп. „Диалог” с
резюмета на английски език.
В тези списания се публикуват научни разработки на
преподаватели и студенти от Свищовското висше
училище, на учени от други

висши училища в България
и на чуждестранни автори.
Трите списания на Стопанската академия – „Икономика 21”, „Народностопански
архив” и „Диалог” – са вписани в „Списък на български
научни издания, реферирани в бази данни на световноизвестни информационни
центрове”, публикуван в
сайта на НАЦИД (Национален център за информация
и документация).
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60-ãîäèøåí þáèëåé íà êàòåäðà „×óæäîåçèêîâî îáó÷åíèå”
Катедра „ЧуждоезикоК
Ч
во обучение” при СА „Димитър А. Ценов” чества
своя 60-годишен юбилей
с кръгла маса с международно участие на
тема: „Чуждоезиковото
обучение – предпоставка
за успешната интеграция в европейската зона
за висше образование”.
Юбилейното честване
започна с т ържестве на церемония в аулата
на свищовската А лма
Матер, която откри зам.ректорът по „Научни изследвания и развитие
на академичния състав”
– проф. д-р Иван Върбанов. Той подчерта ролята
на катедрата по чужди
езици, чрез която и студенти, и преподаватели
имат възможност да се
докосват до културата и
науката на другите държави. По думите му значението на катедрата се
изразява и в това, което
тя осигурява за работата
на всички основни звена
на Стопанската академия чрез оказване на
помощ при подписване

на международни договори, водене на преговори,
установяване на международно сътрудничество,

медал за заслуги на дългогодишния ръководител на
катедрата – старши преподавател Елка Узунова.

цел е една: по-знаещи,
по -можещи, по -конк урентни и уверени в себе
си бъдещи специалисти,

при представянето на
Висшето училище пред
света. От името на Ректора проф. Върбанов награди катедрата юбиляр
с почетен плакет на Академията и връчи почетен

С доклад – летопис тя
проследи създаването,
развитието и утвърждаването на катедрата през
изминалите 60 години,
като формулира и нейната политика: „Крайната

за които отличното владеене на чужди езици ще
се превърне в чудесно
преимущество за бъдещата им професионална
реализация в сферата на
икономиката”.

Òúðæåñòâåíî ÷åñòâàíå Êîìïåòåíöèè
Председателят на УС
на Съюза на икономистите в България – проф. д-р
Делчо Порязов – чества
своя 80-годишен юбилей
в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов”. На
тържеството проф. Порязов обясни своя избор
с факта, че счита Свищовската Алма Матер за
свой „роден дом, втори
бащин дом”. Тържественото честване откри
ректорът на Стопанската

академия: „Днес ние сме
тук, за да уважим една
забележителна годишнина на един изтъкнат
представител на нашата
академична общност, на
един човек, който години наред е работил за
каузата на Стопанската
академия, човек, който
и в най-трудните години,
в които е живял, винаги
е защитавал нейния авторитет и нейното име”
– каза проф.Адамов.
Поздравителен адрес
от името на академичното
ръководство към юбиля-

ра поднесе зам.-ректорът
проф. д-р Любен Кирев,
който обобщи мястото и
ролята на проф. Порязов
в академичната гилдия
и отправи пожелания за
здраве и дълголетие. Заместник-председателят
на Общото събрание на
Стопанската академия и
ръководител на катедра
„Финанси и кредит” – доц.
д-р Андрей Захариев –
представи кратък очерк
за живота и дейността на

проф. д-р Делчо Порязов.
Изразявайки признателността и уважението на
академичната общност в
Свищов към юбиляра, той
припомни, че като ректор
на Стопанската академия
проф. Порязов разширява значително аудиторния фонд, удвоява броя
на обучаваните студенти,
стартира интензивна инвестиционна програма за
развитие на студентското
градче.
По време на тържественото честване проф.
д-р Снежана Найденова

представи новоизлязлата
книга на проф. Порязов
„Икономика и общество”
– юбилейно издание по
случай 80-годишнината
му, от която бяха прочетени подбрани откъси.
В обръщението си към
присъстващите проф. д-р
Делчо Порязов прочувствено заяви: „В целия
си живот аз съм работил в името на народа...
Аз работих и за твърде
ск ъпа ми, която никой

не може да изтръгне от
сърцето ми, нашата мила
Алма Матер, работих с достойни съратници и имах
достойни възпитаници”.
Той благодари на хората,
с които съвместно е работил за издигане авторитета на Свищовското висше
училище. Проф. Порязов
изрази благодарност и
к ъм настоящото ръководство на Стопанската
академия за засвидетелстваното уважение чрез
тържественото честване
на 80-годишния му юбилей.

è áèçíåñ

Нау чнопрак тически
семинар на тема: „Междукултурните компетенции – средство за постигане на синергичен ефект
в международния бизнес” се проведе в Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”. Семинарът бе
организиран съвместно
от катедра „Международни икономически отношения” (МИО) и Алумни клуб
на завършилите специалност МИО. Научният
форум бе част от дейностите по едноименен
проект (проект № 22-2012)
към Института за научни
изследвания при СА „Д.
А. Ценов”.
В семинара участваха
преподаватели от катедрата, над 50 студенти
от специалност „МИО” и
трима представители на
клуба на дипломираните
възпитаници на специалността – Милен Метев
– финансов мениджър,
Тодор Иванов – търговски
мениджър и Орлин Пенков – мениджър бизнесразвитие.
Ръководителят на проекта – доц. д-р Драгомир
Илиев – поясни, че целта
на семинара е, студентите да се срещнат колкото
е възможно по-близо с
практиката. Така те ще
бъдат по-подготвени, когато излязат от Висшето
училище, за своята кариерата и ще знаят какво ги
очаква в реалния живот.
Доц . д - р Д раг омир
Илиев представи и резултатите от проведено
изследване от екип на
катедра „МИО”, фокусирано върху значението на
междукултурните компетенции и значението на
отделните им компоненти
за функционирането на
бизнес организациите.

„Doctor Honoris Causa” íà
Ñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ
Пр е д с е д ат е л я т на
Съюза на счетоводителите в България – проф.
д-р ик. н. Иван Душанов
Иванов – стана „Доктор хонорис кауза” на

шанов, бе на тема: „Счетоводителят – основен
фактор за финансовата
дисциплина в предприятието”. В своята лекция
проф. Душанов обобщи

С топанска ака демия
„Димитър А. Ценов”. На
официалната церемония за удостояването
му с почетното звание
проф. Душанов бе посрещнат в препълнената аула на Свищовското
висше училище с бурни
аплодисменти и под звуците на химна на РБ и на
Стопанската академия.
Личността на проф. Душанов, неговата научна
и обществена дейност
пред свищовската академична общност представи ръководителят на
катедра „Счетоводна
отчетност” при Стопанската академия – проф.
д-р Михаил Дочев.
Академичното слово,
което изнесе проф. Ду-

основните проблеми в
организацията на счетоводната система на
предприятието и очерта
насоки за стабилизиране на тази система,
целящи да превърнат
„субективния фактор –
счетоводителят – в основен фактор за финансова дисциплина” сега,
в условията на криза
и предприемането на
неотложни мерки за
икономически възход.
След официа лната
церемония гостите посе т и ха А ка демичния
музей, където новият
Доктор хонорис кауза
на Стопанската академия положи подпис в
почетната книга на Висшето училище.

Ðåàëèçèðàíè ïðîåêòè
На д 40 проек та са
реализирани за една година от Института за научни изследвания (ИНИ)
към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
Това стана ясно на проведената научна сесия
за представяне резултатите от реализираните изследвания, която
е традиционен етап от
процеса на отчитане
резултатите от проектите, администрирани от
ИНИ. Обобщена информация за финансираните през изминалата 2011
г. проек ти представи
заместник-ректорът по
„Научни изследвания и
развитие на академичния състав” – проф. д-р
Иван Върбанов, който
е и председател на Академичната експертна комисия. Представените,
одобрени и разработени
проек ти са в няколко
групи. Най-много са едногодишните проекти
с нача ло през април
2011 г. и край през ноем-

ври 2011 г. – общо 39 бр.
Тригодишните проекти,
стартирани през април
2009 г. и финализирани
през ноември 2011 г., са
три. Същият е броят и на
проекти за частично финансиране на конференции през 2011 г. Освен
това са реа лизирани
два инфраструктурни
проекта с начало през
април 2011 г. и край през
ноември 2011 г.
„Тематиката на прик лючилите през 2011
година 42 научноизследователски проекта бе
съобразена със „Стратегията за развитие на научноизследователската
дейност в СА „Димитър
А. Ценов” за периода
20 0 9 – 2013 г.”- поясни
проф. Върбанов при откриването на научната
сесия. В рамките на форума екипите, разработили проектите, представиха в две паралелни
секции резултатите от
реализираните изследвания.
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Òðàäèöèîííà èçëîæáà - áàçàð "Íîâà Ïðîáëåìè íà èêîíîìè÷åñêîòî îáðàçîâàíèå â Áúëãàðèÿ
íàó÷íà ëèòåðàòóðà îò Ðóñèÿ è Åâðîïà"
Над 1200 тома от найновата научна литература от Русия и Европа бя ха предс тавени
в Стопанска академия

на науките за България
– „Индекс” ООД. 17-ата
поред изложба–базар
беше представена от
организаторите и посве-

и зам.-ректорът проф.
д-р Любен Кирев. Той
цитира мисълта на Цицерон, според която човек
без книга е обречен на

„Димит ър А. Ценов” в
рамките на тридневна
изложба–базар. Събитието се организира от
Академичната библиотека „Акад. Никола Михов”
при Висшето училище и
официалния представител на Руската академия

тена на Деня на народните будители, Патронния празник на Висшето
училище и 60-годишния
юбилей на първата финансова катедра. Значението на книгата подчерта при официалното
откриване на изложбата

духовна нищета, а дом,
в който няма книги, прилича на тяло без душа.
От възможността да черпят знание от писаното
слово, купувайки си нова
научна литература, се
възползваха и студенти,
и преподаватели.

Kîíêóðñ çà êðàñîòà „Ìèñ è ìèñòúð Àêàäåìèêà 2012”

Среща–диск усия с
представители на средните икономически училища по проблемите на
икономическото образование в България се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
Превърналата се вече в
традиция среща бе организирана от Образователен и кариерен център
към Свищовското висше
училище. В нея участваха
директори и главни учители (методисти) от търговските гимназии от редица
градове в страната, сред
които Добрич, Силистра,
Пловдив, Велико Търново, както и от Държавна
търговска гимназия „Д.
Хадживасилев” – Свищов. Модератор на форума бе гл. ас. д-р Николай
Нинов – директор на Образователния и кариерен
център. Срещата откри
зам.-ректорът по „Студентска, информационна
и социа лна политика”
– доц. д-р Теодора Димитрова. В приветственото си слово тя подчерта

удовлетворение от факта,
че традицията за провеждане на среща меж ду
средните икономически
училища и представители
на Стопанската академия
за поредна година е съхранена. Според нея това
запазва жива връзката
между тези образователни институции, което е от
изключително значение
както за по-нататъшно
развитие на сътрудничеството им, така и за
уеднаквяване на позициите по ключови за образователната система в
областта на подготовката
на икономически кадри
въпроси и проблемни
области.
Сред дискусионните
теми, които модераторът
зададе като дневен ред
на форума, бяха: „Методологични и теоретични
проблеми в преподаването и изучаването на
икономически дисциплини в средните училища”;
„Стартиращата кандидатстудентска кампания
2012/13 година”; „Нацио-

нално състезание по банкиране”, което ще се проведе на 5-ти и 6-ти декември 2012 г. в Стопанската
академия.
По отношение на кръга
от проблеми, пред които
са изправени образователните институции в
икономическата област,
участниците в дискусията
достигнаха до консенсус
по следните въпроси:
необходимостта от своевременна актуализация
на учебните програми по
специализираните икономически дисциплини
в средния курс на обучение; осъвременяване и
по-добра координация с
бизнеса по отношение на
производствените практики; засилване на връзките (по повод партньорства и организиране на
съвместни мероприятия)
със Стопанската академия; по-често гостуване
на представители на Висшето училище заедно
с презентиране на възможностите за обучение
и кариерно развитие.

Êðúãëà ìàñà

Научният форум бе част
от дейностите по научноизследователски
проект към Института
за научни изследвания
на тема: „Състояние и
насоки за подобряване
на енергийната ефективност на недвижимите имоти в България”.

В него участие взеха
докторанти и студенти
от катедра „Търговски и
туристически бизнес”.
Форумът се проведе
под ръководството на
проф. д-р Марияна Божинова – ръководител
на проекта.
АМ

на тема: „Управление
на собственост та и
подобряване енергийната ефек тивност на
недвижимите имоти в
България” се проведе
в Стопанска академия
„ Д и м и т ъ р А . Ц е н о в”.

Ìåäàëèñòè îò äúðæàâíîòî
ïúðâåíñòâî ïî êàðàòå
Трима ст уденти от
С топанска ака демия
„ Д и м и т ъ р А . Ц е н о в”
участваха в държавното
студентско първенство
по карате и завоюваха
четири медала. В надпреварата, организирана от Асоциацията за
университетски спортове „Академик”, се вклю-

медал в дисциплината
„кумите” до 60 кг.
С два бронзови медала от първенството
се завърна Цветомир
Димитров – магистър
по Информационни технологии в бизнеса. Той
зае трето място в дисциплината „кумите” до
84 кг. и в дисциплината

чиха над 40 състезатели
от седем висши учебни
заведения.
Пламен Диков от 4
курс, спец „Аграрна икономика” завоюва златен

„ката”. Бронзов медал
в колекцията си от отличия добави и Верони
Маринов, магистър по
Бизнеспланиране, като
завоюва трето място в

дисциплината „ката”.
„И тримата студенти
са активни състезатели,
които за пореден път
представят Стопанската академия в национална проява и отново
заемат призови места”
– коментира техният
треньор и ръководител
сенсей Марин Маринов.

Паулина Ангелова от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе избрана
за първа подгласничка на "Mис Академика" в първия по рода си национален
конкурс „Мис и мистър Академика 2012” под надслов „Красотата на България”.
Паулина, която в момента е III курс, спец. „Финанси”, стана „Мис Академия
2012” в Свищов.

Íà ñòàæ â äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ
Студентите от Стопанска академия „Димитър А.
Ценов” са сред най-активно участвалите в първата
вълна стажове в държавната администрация. Общият брой на свищовските
студенти е 51. По направление „Икономика – финанси
и счетоводство” стаж са
провели 20 ст уденти от
Висшето училище, 19 са по
направление „Икономика”, седем по направление
„Администрация и управление”, двама по направление
„Информатика и компютърни науки” и по един в направленията „Аграрна икономика”, „Здравни грижи” и
„Социология, антропология
и науки за културата”.

В рамките на форума
официално бяха връчени
и удостоверения за успешно проведен стаж на
присъстващите студенти.
От Стопанската академия
присъстваха гл. ас. д-р Николай Нинов – директор на
Образователен и кариерен
цент ър, Анета Савова и
Гергана Гайтанджиева – четвъртокурснички, редовно
обучение в специалност
„Застраховане и социално
дело”. Анета е завършила
30-дневната стажантска
програма в Районно управление на социално осигуряване (РУСО) гр. Русе
в отдел „Пенсии”, сектор
„Пенсионно обслужване”,
а Гергана е била стажант

в Дирекция „Финанси” при
Министерство на труда и
социалната политика – гр.
София.
Двете свищовски студентки получиха своите
удостоверения за успешно проведен стаж лично
от Секретаря на Съвета за
административна реформа
Лилия Борисова. Споделяйки впечатления от включването си в проекта, двете
дами заявиха, че „подготовката и реализирането на административната реформа
е лично и професионално
предизвикателство пред
всеки млад човек, желаещ
европейски стандарти в
институционалния и социалния живот в България”.
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