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Думи на редактора

Да се радваме на
хубавите моменти

През последните години
името на нашата Академия
често бе свързвано с негативни изказвания. Затова двойно по-голямо беше задоволството ми от проведеното в
края на февруари национално състезание по икономика
в Свищов. Пред голяма група
ученици и учители от 16 училища в страната нашите преподаватели и особено водещият доц. д-р Николай Нинов говореха разкрепостено
за високите качества на нашето висше училище и вече
с истинско самочувствие. А
постепенно се забелязваше
и отново порасналият интерес към СА „Д. А. Ценов“ от
страна на гостите. С две думи
– това беше едно хубаво събитие, което украси живота
ни. Да се радваме!

ИЗБРАХА ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИТЕ НА СA
Академичният съвет на
СА „Димитър А. Ценов” избра с тайно гласуване заместник-ректорите за мандат 2016-2020 г. На проведеното първо заседание на
новоизбрания управленски
орган на Свищовското висше
училище, ректорът доц. д-р
Иван Марчевски предложи
броя на своите заместници
и номинира конкретните хабилитирани преподаватели.
Проф. д-р Марияна Божинова, която беше назначена
за ВрИД ректор със заповед
на министъра на образованието, бе избрана от Академичния съвет за зам.-ректор
по учебна дейност. Тя ще отговаря за обучението на студентите в ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър”.

Ресорът „Управление на
качеството и развитие на
академичния състав” е поверен на проф. д-р Георги
Иванов. В неговите отговорности попада и разработването на учебната документация и вътрешната нормативна база. Към момента проф.
Иванов е ръководител на катедра „Контрол и анализ на
стопанската дейност”.
Зам.-ректор по научно
изследователска и проектна
дейност ще бъде доц. д-р
Тодор Кръстевич, който към
момента е ръководител на
катедра „Маркетинг”. В неговия ресор ще бъдат Институтът за научни изследвания,
научните издания и участието на Академията в национални и международни про-

екти.
За зам.-ректор по студентска политика и институционални комуникации бе
избран доц. д-р Николай Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Ресорът на доц.
Нинов обхваща приема на
студенти, подпомагането им
като кариерно консултиране,
социално-битовите въпроси
и алумни общността на Стопанската академия.
Четиримата зам.-ректори встъпиха в длъжност веднага след избирането им на
26.02.2016 г.
С няколко свои решения,
още на първото си заседание, Академичният съвет направи и първите стъпки към

Амбициозни цели, базирани
на традиции и иновации,
си поставя управленският екип на СА

„Традиции и иновации” е мотото на управленската програма на
ректора на Стопанската
академия „Димитър А.
Ценов” за мандат 20162020 г. Това мото пролича
и в конкретните цели и
приоритети, които представиха на пресконференция заместник-ректорите за развитието
на Свищовското висше
училище през следващите 4 години. На среща
с представители на различни медии ректорът
доц. д-р Иван Марчевски
представи управленския
екип на Академията в
лицето на номинираните от него и избрани от
Академичния съвет четирима зам.-ректори по
съответните ресори.
Управлението на учебната дейност е поверено
на проф. д-р Марияна Божинова. В нейния ресор е
включено обучението на

студентите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.
Един от основните акценти в мандатната програма е разработването на
нови учебни планове за
ОКС „бакалавър”. Това,
по думите на проф. Божинова, е твърде належащо
от една страна заради
препоръки от Националната агенция за оценяване
и акредитация относно
фундаменталния блок от
изучаваните дисциплини, а от друга страна, за
да придобият студентите
компетенции, отговарящи на потребностите на
бизнеса. За обучението в
ОКС „магистър” ще бъдат
актуализирани учебните
планове, а за дистанционната форма се предвижда
разработване на нова,
съвременна платформа
за обучение. На фокус при
дистанционната форма
ще бъде и обучение на
английски език в други

магистърски програми,
освен наличното по „Финансов мениджмънт”.
„Горещата тема в академичната общност през
последните години е
„Наука и образование за
интелигентен растеж”.
Така се нарича и новата
оперативна програма, на
която всички висши училища и научни институции в страната разчитат
в следващите няколко
години”. Това подчерта
зам.-ректорът по научноизследователската и
проектна дейност доц. д-р
Тодор Кръстевич. В тази
връзка той очерта приоритетите за Стопанската
академия в развитието
на научните изследвания
и реализацията на научни проекти в три основни
пункта. Първият от тях е
създаване на конвертируем научен продукт, който
да е приет от бизнеса.
(На 2 стр.)

промени, заложени в управленската програма на ректора за мандат 2016-2020 г.
Членовете на Съвета гласуваха редуциране на възнагражденията на ректора, неговите заместници и на деканите на четирите факултета. С това решение ще бъдат
намалени средствата за възнаграждения не само на ръководството, но и за допълнително възложена работа.
Както обяви още в предизборната си платформа доц.
Марчевски, избраните на
тези длъжности „ще работят
повече, а ще получават помалко”, защото според него
тази работа изисква практически повече отдаденост, а
не финансова мотивация.
(На 4 стр.)

Студенти честваха
3 март на Шипка
Студенти от Стопанската академия „Димитър А. Ценов” честваха 138-та годишнина
от освобождението на
България на връх Шипка. Желаещите възпитаници на Свищовското висше училище да
се поклонят пред подвига на българските опълченци и руските воини стават все повече.
Тази година стъпалата
до легендарния връх
изкачиха с трикольори
в ръцете около 80 студенти. С полагане на
венци и цветя пред монумента с бронзовия
лъв, те отдадоха дължимата почит на героите, жертвали живота си
за свободата на страната ни. Свищовските студенти присъстваха и на
тържествения митинг
на площада под връх
Шипка. Походът до паметния връх, символизиращ желанието и
единението на българския народ да извоюва
свободата си, бе организиран от Студентския
съвет.
Представители
на
академичната общност
участваха и в тържественото честване на Националния
празник
пред Паметника на свободата в Свищов – първият освободен град.
Венци и цветя поднесоха ректорът доц. д-р
Иван Марчевски, преподаватели, студенти и
служители.
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Състав на Академичния
съвет, мандат 2016-2020 г.
А) от състава на хабилитираните преподаватели:
1. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
2. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
3. Проф. д-р Борислав Димитров Борисов
4. Проф. д-р Виолета Флорева Краева
5. Проф. д-р Георги Стефанов Иванов
6. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
7. Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
8. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
9. Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
10. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
11. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
12. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
13. Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
14. Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
15. Доц. д-р Жельо Вътев Вътев
16. Доц. д-р Иван Йорданов Андреев
17. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
18. Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
19. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
20. Доц. д-р Николай Благоев Нинов
21. Доц. д-р Пенка Вълчева Горанова
22. Доц. д-р Росица Христова Колева
23. Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
24. Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
25. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
Б) от състава на нехабилитираните преподаватели:
1. Ас. Асен Петров Божиков
2. Ас. Петър Каменов Личев
В) от състава на докторантите и студентите:
1. Александра Петрова Петрова
2. Антонио Румянов Първанов
3. Владислав Любомиров Любенов
4. Георги Стефанов Димитров
5. Калоян Ангелов Петков
Г) от състава на административния персонал:
1. Валерий Атанасов Александров

Състав на Контролния съвет,
мандат 2016-2020 г.
проф. д-р Иван Александров Върбанов –
председател
доц. д-р Петя Емилова Попова – зам.-председател
доц. д-р Крум Петков Крумов - член
доц. д-р Людмил Иванов Несторов - член
Цветан Александров Цаков - член

Амбициозни цели, базирани...

(От 1 стр.)
За целта през този мандат
Стопанската академия
трябва да се доближи
много плътно до профила на изследователските
университети. Вторият
ключов приоритет са иновациите и по-конкретно
дигиталните иновации,
тъй като научните изследвания в днешно време
са тясно свързани с непрекъснат обмен на информация, сверяване на
часовника със световните
постижения, бързо прилагане на усвоено ноу-хау.
В тази връзка доц. Кръстевич заяви, че ще се акцентира върху иновативни
проекти, базирани на
информационни и комуникационни технологии,
които да подпомогнат
работата на всички функционални и структурни
звена в Академията. Той
обобщи третия основен
приорит с к лючовата
дума „интернационализация” по отношение
на научните изследвания в посока висока видимост и разпознаваемост в международното
пространство на преподавателите, които създават научния продукт
в Свищовското висше
училище. Доц. Кръстевич сподели и конкретни
стъпки, които ще бъдат
предприети за да се реализират представените
визионерски идеи.
Ре со р ът „Ст уд е н тска политика и институционални комуникации”, който е поверен на
доц. д-р Николай Нинов,
е свързан с приема на
студенти, странични дейности за студентите, кариерното им консултиране
и връзки с алумни асоциацията на Стопанската
академия. Анализирайки
факторите, които влияят
на образователния пазар,
доц. Нинов подчерта, че
ще бъдат запазени добрите практики по отношение на приема на
студенти, сред които са
директния маркетинг и
провеждането на национални ученически състе-

зания по икономика. Пред
медиите той сподели, че
продължават посещенията в средните училища
в страната, които са в
рамките на „Кандидатстудентски тур 2016“, и при
които презентиращите
екипи от студенти, докторанти и преподаватели
от Академията са много
добре посрещани. Освен
това, на 18 и 25 март предстоят още две издания
на състезанията за средношколци в различни направления, за които има
заявен голям интерес. По
отношение привличането
на чуждестранни студенти доц. Нинов коментира
направените вече първи
ст ъпки к ъм държави,
в които има българска
диаспора. Говорейки за
кариерното консултиране на студентите, зам.ректорът информира, че
програма „Студентски
практики” ще продължи,
като очакванията са втората фаза да стартира
в края на м. май с нови
правила. Той припомни, че в първата фаза на
програмата са участвали
4000 свищовски студенти, които са имали възможност да придобият
професионални умения.
Сред ключовите задачи в
поверения му ресор доц.
Нинов посочи и работата
с бившите възпитаници
на свищовската А лма
матер. Само за пет години са създадени над 50
алумни клуба с повече
от 2000 членове и целта
сега ще бъде по-активна комуникация и взаимодействие с хората от
практиката, които да са
в помощ на студентите.
Зам.-ректор по акредитация и управление
на качеството е проф.
д-р Георги Иванов, като
в неговия ресор е и израстването на академичния състав. Не случайно
той взе последен думата
защото всички представени от другите трима
зам.-ректори инициативи
трябва да бъдат осигурени с една изключително
адекватна и ефективна

система за управление
и контрол на висшето
училище. „Стопанската
академия от години е новатор в образователното
пространство в България
по отношение на системите за управление и
ние ще продължим да ги
развиваме”, каза проф.
Иванов. Един от ключовите аспекти за ресора,
свързан с израстването
на кадрите в Академията,
е обучението в образователна и научна степен
„доктор”, и развитие на
всички останали членове
на преподавателския състав. По думите на проф.
Иванов, „качеството” ще
бъде основен приоритет
не само по отношение
на академичното израстване, но и по отношение
обучението на студентите
и управлението на висшето училище.
„Заявените амбициозни идеи са подкрепени и
с реални възможности”,
заяви в края на пресконференцията рек торът
доц. д-р Иван Марчевски.
Освен на изградените
традиции през 80-годишната си история, Стопанската академия ще заложи и на иновации, които
драстичната промяна на
образователния пазар
изисква като нови мерки
и интензивен начин на
развитие, повишаване на
качеството, акцентиране
върху научните изследвания, повишаване ефективността на процесите.
По думите на доц. Марчевски, всичко това може
да се реализира с общите
усилия на управленския
екип, преподавателите,
служителите и студентите на Стопанската академия.
Във връзка с изборния процес в Академията, ректорът обяви, че
два от факултетите вече
имат избрани нови декани и факултетни съвети.
Очаква се да приключат
изборите и в другите два
факултета, а до края на
м. март да бъдат избрани и ръководителите на
катедри.
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Средношколци от 16 училища участваха в
националните състезания по икономика в СA

В първите за тази академична година национални ученически състезания по икономика,
организирани от Стопанската академия „Димитър А. Ценов”, участваха
около 130 средношколци. Като домакин на 15то издание на националния форум, участниците
приветства директорът
на Академичния център
за кариерно консултиране и връзки с обществеността доц. д-р Николай
Нинов.
Представяйки
участниците, той поясни, че това издание, организирано в четири направления, е провокирало представители на 16
училища от 13 града: ПГТ
„Д-р Васил Берон” и Старопрестолната гимназия
по икономика – Велико Търново, СОУ „Васил
Кънчов” и СОУ „Козма
Тричков” – Враца, ПГИ
„Рачо Стоянов” – Дряново, ДФСГ „Интелект”
– Плевен, ПГИ „Робер
Шуман” – Разград, СОУ
„Възраждане” – Русе,
ДТГ „Д. Хадживасилев”
и ПГЛПС – Свищов, ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, ТГ „Княз Симеон
Търновски” – Стара Загора, ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище, СОУ
„Васил Воденичарски”
– Хайредин, ФСГ „Атанас Буров” – Хасково, ТГ
„В. Е. Априлов” – Червен
бряг. С „Добре дошли!” в
света на Свищовското висше училище, учениците
и техните учители приветстваха ръководители
и представители на катедрите, съорганизатори в
отделните направления.
Всички ученици, уч
аствали в националните
състезания по икономика в различните направления, получават сертификати, с които могат да
кандидатстват за прием
във висши училища, като
в Стопанската академия
могат да бъдат записани
за студенти по първата
желана специалност.
Най-многобройни
бяха участниците в на-

правление „Управление
на проекти”, организирано от катедра „Стратегическо планиране”. Менторите, които подпомагаха екипите, са студенти в III и IV курс от двете
специалности към катедрата – „Публична администрация” и „Стратегическо и бизнес планиране”. Голямата награда и
първо място журито присъди на екип № 3 „Граждани на света” с ментор
Поли Любенова, който
работи в тематичната област „Туризъм”.
В направление „Бизнес информатика” се
състезаваха 24 ученици
от седем училища. Отправеното към екипите предизвикателство от
катедра „Бизнес информатика” бе да създадат
проект на Web сайт на
събитието „Национална
конференция „Софтуерни приложения за мобилни устройства”. Ментори на ученическите
отбори бяха студенти от
спец. „Бизнес информатика” в III и IV курс. На
първо място журито класира екипa на Цветелина
Петрова от ПГТ – В. Търново, Илиан Георгиев от
СОУ „Възраждане”- Русе
и Петьо Кирилов от ДТГСвищов с ментор Милен
Костадинов.
Направление „Управ
ленски решения в международния бизнес” предизвика 22 средношколци от пет училища. Организаторите от катедра
„Международни
ико-

номически отношения”
бяха подготвили делова
игра, в която учениците
трябваше да изпълняват
консултантска услуга за
чуждестранна компания,
търсеща възможност за
международна експанзия. Учениците трябваше
да препоръчат форма за
навлизане на българския
пазар като отчитат особеностите на компанията, характеристиките на
българската икономика
и възможностите за присъствие на световния пазар от българска територия. Най-добре представилият се отбор беше
отличен с грамота на
клуба на възпитаниците на специалност МИО.
Специалната награда по
лучиха Джем Мехмедов
и Христина Христова от
ФСГ – Хасково, Десислава Вълкова, Симона
Аврамова и Юлия Атанасова от ДТГ – Свищов.
Участниците в направление „Застраховане и
осигуряване” се състезаваха индивидуално и
сами изтеглиха заданията си. Като мениджъри
на застрахователно дружество (за участниците
в направление застраховане) или на пенсионно осигурително дружество (за участниците в
направление осигуряване), учениците трябваше
да разработят и предложат нов застрахователен
или осигурителен продукт, с който да отговорят на потребностите на
потенциалните клиенти.

Освен това, средношколците трябваше да
оформят предложение
към застрахователните
посредници с цел стимулиране на продажбите.
Трябваше да покажат и
начините, чрез които ще
промотират новия продукт.
В ролята на ментори
бяха двама редовни докторанти от катедра „Застраховане и социално
дело” и три студентки от
IV курс, спец. ЗСД. В категория „Застраховане”
първо място завоюва Дебора Бойкова от Старопрестолната гимназия по
икономика, В. Търново. В
категория „Осигуряване”
първо място журито присъди на Анелия Минковска от СОУ „Васил Кънчов”, Враца.
В рамките на 15-то
издание на националните ученически състезания по икономика се
проведе и традиционната работна среща между
представители на Стопанска академия и учителите, придружаващи
своите възпитаници. В
качеството си на зам.ректор по студентска политика и институционални комуникации, доц.
Нинов представи визията на академичното ръководство за партньорство със средните училища. Ръководителите на
четирите катедри коментираха с учителите какви
форми на допълнително
обучение и квалификация и каква специализи-

рана литература може да
осигури Академията за
преподавателите по съответните икономически
дисциплини в средните
училища. Сред дискутираните теми бяха и поддържаните тесни връзки
с практиката, подпомагащи както обучението на
студентите, така и последващата им кариерна
реализация. По искане
на учителите бе обсъдена възможност за лекционни курсове, които
академични преподаватели да изнесат на място
в средните учебни заведения.
Състезанията бяха водени от доц. д-р Николай
Нинов, директор на Академичния център за кариерно консултиране и
връзки с обществеността и заместник ректор
по студентска политика
и институциални комуникации. В началото гостите бяха поздравени и
от доц. д-р Галина Захариева – ръководител на
катедра „Международни
икономически отношения“, доц. д-р Петя Попова от катедра „Бизнес
информатика“, доц. д-р
Румен Ерусалимов от катедра „Застрахователно
и социално дело“ и ас.
д-р Юлиян Господинов от
катедра „Стратегическо
планиране“. В поздравите си към гостите те призоваха: “Добре дошли в
нашия свят!“
Проведеното
15-то
издание на национални
ученически състезания
по икономика даде възможност и на победителите в националния конкурс за ученическо есе,
организиран от Стопанска академия, да получат
своите награди и признания в Свищов. Конкурсът
предизвика 140 средношколци от страната с
поставените две теми:
„10 причини да продължа образованието си в
България” и „10 причини
да продължа образованието си в чужбина”.
Алма матер

синьо червено жълто черно

март 2016
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Национален конкурс за есе

„10 причини да продължа образованието си в България”
Първо място
Десислава Неделчева Попова – Професионална гимназия
по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр. Попово, 11 клас
Второ място
Евелин Руменова Георгиева – СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.
Червен бряг, 11 клас
Ирена Руменова Георгиева – Професионална гимназия по
туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново, 12 клас
Трето място
Екатерина-Мария Ангелова Костадинова – Национална търговско-банкова гимназия – гр. София, 11 клас
Михаела Стефанова Габровска – Национална финансовостопанска гимназия – гр. София, 11 клас
Христина Тихомирова Тасева – Професионална гимназия по
икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, 11 клас
„10 причини да продължа образованието си в чужбина”
Първо място
Александрина Николаева Угренова – СОУ „Васил Левски“ –
гр. Карлово, 12 клас (английски език)
Християна Данаилова Раева – СОУ „Йордан Йовков“ – гр.
Тутракан, 11 клас (английски език)
Второ място
Ива Иванова Ранковска – Национална Априловска гимназия – гр. Габрово, 11 клас (немски език)
Инна Петкова Стоянова – Първа езикова гимназия – гр. Варна, 11 клас (немски език)
Трето място
Албена Минчева Цачева – Езикова гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, 11 клас (български език)
Михаела Христова Пенчева – СОУ „Васил Левски“ – гр. Троян, 12 клас (испански език)
Нелина Пламенова Петрова – Професионална гимназия по
стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра, 11 клас (френски език)

Избраха заместник-ректорите на СA

(От 1 стр.)
В унисон с обещанието,
което новият ректор даде
пред Общото събрание, Академичният съвет прие изменения в досегашния Правилник за прилагане на Закона
за развитие на академичния
състав в Стопанската академия. Взето беше решение за
закриване на Академичната експертна комисия, която
при съществуването й можеше да бъде използвана като
инструмент за намеса в процедурите по академично израстване на преподавателите.
Членовете на Академичния съвет приеха отчета за
изпълнението на бюджета
за 2015 г. и гласуваха Бюджет
2016 г. Според финансовия
директор проф. д-р Георги Баташки, новият бюджет
е така разчетен, че да няма
притеснения за финансовото състояние на Стопанската
академия. Той увери членовете на Съвета, че не съществува и най-малкото съмнение за запазване на сегашните работни места и текущите възнаграждения за работещите в Академията. Сред
точките в дневния ред на
заседанието бяха още проектобюджетът на Студентския
съвет, план-приемът за след-

ващата учебна 2016/2017 година, таксите за кандидатстване и обучение. С други
свои решения Академичният съвет отмени нормативни
документи, засягащи статута
на бившите ректори и почетните професори на Свищовското висше училище, по силата на които те получаваха
допълнителни привилегии
и възнаграждения в разрез
с академичните принципи
и морал. Тези решения бяха
гласувани по предложение
на ректора доц. Марчевски,
което бе поредно доказателство за устояване на вижданията му, заявени още в
началото на предизборната
кампания.
По-голямата част от решенията бяха взети с абсолютно
мнозинство от членовете на
Академичния съвет след широко обсъждане, като в дебатите активно се включиха и
представителите на студентите и докторантите. След
провеждане на първото заседание на Академичния съвет и избора на зам.-ректори,
предстои избор на ръководните органи на факултетно
и на катедрено ниво. На съответни заседания ще бъдат
избрани декани на четирите
факултета, а след това и ръководители на катедрите.

СА участва в „Кандидатстудентска борса – 2016“

Стопанската
академия „Димитър А. Ценов”
взе участие във 22-то издание на „Кандидатстудентска борса”, което
по традиция бе открито в София, а до края на
март ще се проведе в
още осем български градове. Събитието, в което участват почти всички висши училища у нас,
има за цел да представя
българското висше образование, да среща представители на висшите
училища с ученици и техните родители като ги насърчава да продължават
образованието си, както
и да привлича и задържа младите хора в България.
Свищовската академия бе представена от
ръководителя на отдел
„Бакалавърско
обучение” Галя Божкова, Лилия Минкова и Петя Кирилова – старши инспектори съответно в редовно и в задочно обучение.
Изложението се състоя
в Университета по архитектура, строителство и

геодезия (УАСГ), където
сред официалните гости на откриването бяха
доц. д-р Мария Фъртунова – директор на дирекция „Висше образование” при МОН, ректори
и зам.-ректори на висши
училища. „На добър час
в кандидатстудентската
кампания!” пожелаха на
участниците в изложени
ето доц. д-р Димитър Георгиев – председател на
сдружение „Кандидатстудентска борса”, ректорът на УАСГ проф. д-р
инж. Иван Марков и доц.
Фъртунова. Щандът на
Стопанската академия
посетиха кандидат-студенти, проявяващи ин
терес към обучение както в ОКС „бакалавър”,
така и в ОКС „магистър”.
Те получиха актуална и
подробна информация
относно условията за
кандидатстване, прием,
форми на обучение, социално-битови условия,
възможности за реализация след завършване
на висшето образование
и др. Част от посетители-

те се възползваха от възможността да поздравят
представителите на Свищовското висше училище за избора на доц. д-р
Иван Марчевски за ректор. Специални поздравления отправи и Виолета
Младенова – финансов
директор на УАСГ, която
също е завършила висшето си образование в
Свищов.
За представянето на
Стопанската академия
в изложението в София
бе излъчен репортаж в
предаването „Кариера”
по ТВ „Европа” на 5 март
2016 г. Свищовското висше училище участва и
в предстоящите издания
на изложението „Кандидатстудентска борса” в
Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич,
Варна, Бургас, Хасково
и Стара Загора. Кандидат-студентите могат да
посетят щанда на Стопанска академия в тези
градове и да получат необходимата им информация на удобно за тях
място.

Стопанската академия в Свищов - едно привлекателно висше училище

Най-предпочитаната специалност

„Индустриална бизнес
икономика“ е най-предпочитана от първите кандидат-студенти в Стопанската
академия „ Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов за
прием 2016 в ОКС „бакалавър“. Тази специалност е посочена като първа желана и
от първия подал документи

– Паулина Асенова от село
Петърч, Софийска област, и
от кандидат-студента с найвисока оценка от първия
проведен изпит – Елеонора
Миланова от София.
За академичната 2016/2017
учебна година Свищовското
висше училище осъществява прием оп 17 специално-

сти в направления „Икономика“ и „Администрация и
управление“.
Главен редактор:
Розин Чапанов
Дизайнер:
Милена Александрова
Фотограф:
Десислава Марковска
АИ „Ценов“

