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СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ ЗА КСК '2019

СТУДЕНТ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ –
ИНВЕСТИЦИЯ СЪС СИГУРНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

Уважаеми кандидат-студенти,
За 83-та подред година Стопанска академия „Д. А. Ценов“
– Свищов се обръща към младите хора на България с призива – „Инвестирайте в бъде-

щето си при нас“. На този призив през годините откликнаха десетки хиляди. Малко са
висшите училища в България,
които могат да се похвалят с
над 150 000 успешно дипломирани студенти. Причините
за дългогодишния интерес на
студентите към обучението в
Свищов са много. Стопанска
академия е висше икономическо училище с богата история
и традиции. От тук са тръгнали
и продължават да се развиват
знакови за страната ни икономически школи – по финанси,
по счетоводство, по застраховане и осигуряване, по управление и други. Ние сме единственото в страната висше
училище, което през цялата
си история е подготвяло само
специалисти с икономическа

квалификация. Разполагаме с
над 180 преподаватели с отлична експертиза в сферата на
икономиката, администрацията и управлението, и предлагаме на нашите студенти богато
портфолио от икономически
специалности. Ние обучаваме не просто „икономисти“, а
специалисти със специфични
компетентности, които са много високо ценени в бизнес средите и в организациите от публичния сектор.
Свищовската
академия
поддържа дългогодишни и активни контакти с практиката работодателски организации,
министерства, банки, фирми,
застрахователни компании,
държавни агенции, общини и
др., които участват със специалисти в подготовката на наши-

те студенти и им съдействат
при стартиране на стажове и
заемане на работни позиции.
По данни от Рейтинговата система, само 3% от завършилите
Стопанска академия не намират работа след дипломирането си. Сред нашите възпитаници има много министри,
зам.-министри, изпълнителни
директори и управители на големи фирми, банки и застрахователни институции, кметове и др.
Стопанска академия разполага с една от най-добрите в страната учебни бази – 3
учебни корпуса със 150 зали,
18 специализирани кабинета,
28 мултимедийни аудитории,
център за полагане на компютърно-базирани изпити със 60
места. Нашите студенти могат

да ползват голям и многофункционален спортен комплекс, и
модерни общежития. Стопанска академия е точното място
и за хора с интерес към международните контакти. Ставайки част от голямото семейство на свищовските студенти,
Вие ще имате възможност да
проведете част от обучението
си в някой от нашите над 100
партньорски университети в
чужбина или да се включите
в международни студентски
бригади.
Скъпи
кандидат-студенти, доверете се на традициите, станете част от „отбора“ на
свищовските студенти, защото
това е инвестиция със сигурна
възвръщаемост!
доц. д-р Иван Марчевски,
ректор на СА „Д. А. Ценов”

НОВОСТИ В ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ

Стопанска академия „Д. А.
Ценов“, като едно от най-старите висши училища в България, е
устояла във времето, съчетавайки традициите с иновациите.
За новия прием – 2019 г. в ОКС
„бакалавър“ важната новост е
стартирането на дистанционна форма на обучение. Една
година преподавателите работиха усърдно по подготовката
на учебните материали и електронните ресурси за тази форма. В резултат на това са подготвени и обявени за прием в дистанционна форма на обучение
11 бакалавърски специалности
в професионално направление 3.8 Икономика: Маркетинг;
Международни икономически

отношения; Управление на проекти; Аграрна икономика; Икономика на туризма; Икономика
на търговията; Индустриален
бизнес и предприемачество;
Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Финанси; Застраховане и социално
дело. Това е най-богатото портфолио от бакалавърски специалности в дистанционна форма
на обучение в България.
Друга новост при Кандидатстудентска кампания 2019 е, че
приемът в задочна платена форма се разширява с още две специалности в ОКС „бакалавър“ –
Екомениджмънт и Макроикономика. Така общият брой на специалностите в ОКС „бакалавър“
нараства на 17, като 15 от тях
се предлагат в редовна форма
(държавна поръчка и платено
обучение), 14 – в задочна форма (държавна поръчка и платено обучение) и 2 – само в задочна форма (платено обучение).
Мисия на нашата Алма матер е да предлага обучение, отговарящо на потребностите на
практиката. В тази връзка всички учебни планове са одобрени
от една от най-големите работодателски организации у нас –
Конфедерацията на работодате-

лите и индустриалците в България (КРИБ). Наред с това, през
миналата учебна година всички
катедри, администриращи специалности, проведоха обсъждания на учебните програми с
участието на представители на
бизнеса и администрацията, а
също и на студенти, с цел да се
вземе предвид и мнението на
обучаваните. В резултат на това
бяха актуализирани почти всички учебни програми, по които от
учебната 2019/2020 г. ще се обучават студентите в двете ОКС –
„бакалавър“ и „магистър“.
В съответствие с промените в ЗВО от 27.11.2018 г., Академичният съвет на Стопанска
академия направи промени в
Правилника за организация на
учебния процес в СА „Д. А. Ценов“, предоставящи възможност до 10% от аудиторните занятия в ОКС „бакалавър“ и до
20% в ОКС „магистър“ да се провеждат от изявени специалисти
от практиката. Това допълнително ще допринесе за задълбочаване на комуникацията между обучението и бизнеса, което
безспорно ще бъде от полза и за
двете страни.
проф. д-р Марияна Божинова,
зам.-ректор „Учебна дейност“

януари 2019

Страница 2

Прием на студенти в ОКС „бакалавър”
за учебната 2019-2020 г.
Галя Божкова – ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение”

- Г-жо Божкова, какво
ще предложи тази година Стопанска академия на
своите кандидат-студенти
в образователно-квалификационна степен „бакалавър“?
- Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се
осъществява в професионални направления 3.8.
Икономика и 3.7. Администрация и управление.
Кандидат-студентите могат да избират между следните форми на обучение:
редовна и задочна форми
на обучение, субсидирано от държавата; редовна,
задочна и дистанционна
форми на обучение, финансирано от обучаемите.
За нашите студенти предлагаме: актуално портфолио от пазарноориентирани специалности; солидно
професионално, теоретично и практикоприложно
обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната
администрация; ефективна комуникация и взаимодействие с високо мотивиран и квалифициран
академичен състав с признати позиции в практиката, преподавателската и
научноизследователската
дейност. Когато завършат
образованието си, възпитаниците на Стопанска академия получават диплома
и европейско дипломно
приложение, признати в
Европейския съюз, САЩ и
Канада.
- За какви специалности
могат да кандидатстват
желаещите да станат свищовски студенти през новата учебна 2019-2020 г.?

- За академичната 20192020 година приемът на
студенти в ОКС „бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” е по
15 специалности в държавна поръчка и 17 в платена
форма. За обучение, субсидирано от държавата, специалностите са: Финанси;
Застраховане и социално
дело; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг;
Управление на проекти;
Бизнес информатика; Международни икономически
отношения; Индустриален
бизнес и предприемачество; Аграрна икономика;
Икономика на търговията; Икономика на туризма;
Стопанско
управление;
Публична администрация.
При платената форма на
обучение, освен изброените 15 специалности, прием
ще се осъществи и в специалностите Макроикономика и Екомениджмънт.
- Какви са начините за
кандидатстване през настоящата кампания?
- Желаещите да се обучават в Стопанска акаде-

глийски, немски или руски
език;
* с пренесена оценка от
успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
* с оценка от национални и международни олимпиади.
- Ако кандидат-студент
избере да участва с конкурсен изпит, на колко изпита може да се яви?
- В Стопанска академия
се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии по предварително обявен на сайта ни
график от м. януари до м.
септември включително.
Всеки кандидат-студент индивидуално определя броя
на изпитите и дисциплините,
по които желае да се яви.
Кандидат-студентите имат
право да се явят на всяка
от изпитните сесии, като в
балообразуването участва най-високата получена
оценка. Изпитът е под формата на електронен тест и
се полага в Изпитния център (зали 1 и 2) на Стопанска академия.
- Къде могат да подават

мия могат да кандидатстват по няколко начина:
* с оценка от държавен
зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно
образование или в раздел
„Допълнително положени
държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008
г.;
* след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по
една от дисциплините: Математика; Икономика; Икономическа география на
България; Чужд език – ан-

документи кандидат-студентите и какви са сроковете за подаване на документи?
- Документи за участие
в Кандидатстудентска кампания 2019 се подават лично или чрез друго лице в:
* кандидатстудентския
център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
* локалните офиси на
СА „Д. А. Ценов“ в гр. София и гр. Стара Загора;
* ONLINE на www.unisvishtov.bg/kskb;
* офисите на Центъра за

кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна (ЦКПИ) – www.
ckpi-bg.com;
* офисите на Националната асоциация за прием
на кандидатстудентски документи (НАПС) – www.
naps.bg.
Срокът за подаване на
документи за участие в
кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, с пренесена оценка от изпит в
друго висше училище или

академия?
- Стопанска академия
осигурява автентична атмосфера и отлични условия за обучение, развлечение и социално-битов живот. Свищовските студенти
имат възможност за: участия в национални и международни студентски практики, в международна образователна мобилност (в
т.ч. програма „Еразъм+“)
и международни форуми;
щедра финансова подкрепа под формата на сти-

с оценка от национални и
международни олимпиади
е постоянен. За да участват в първо класиране,
кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 6 юли
2019 г. Кандидат-студентите, желаещи да участват
в изпитните сесии, подават документи в периода
14.01.2019 – 30.09.2019 г.
За да могат да участват в
първо класиране, те следва
да подадат необходимите
документи до 28 юни 2019
г. и да положат съответния
изпит най-късно на 29 юни
2019 г. Кандидат-студентите, подали документи след
тези дати, участват в следващите класирания. Първо
класиране ще бъде обявено на 08.07.2019 г., второ
– на 15.07.2019 г., а трето
– на 22.07.2019 г. Резултатите от всяко класиране
се обявяват в сайта на СА
„Д. А. Ценов“ – www.unisvishtov.bg/kskb.
- Освен високото качество на обучение, какви други предимства имат
студентите на Стопанска

пендии, награди и спонсорства; кариерно консултиране и съдействие при
изграждане на лична самооценка и определяне
на възможни алтернативи
за бъдещо професионално
развитие. Всички желаещи
могат да бъдат настанени
в студентски общежития
при изключително изгодни финансови условия и
наличие на социално-битови удобства в непосредствена близост до учебната
база на Стопанска академия. Осигурено е и столово хранене. В Студентския
дом на културата обучаващите се имат възможност
за включване в организирани форми на студентско
художествено творчество.
В Спортния комплекс има
изградени
съоръжения
за практикуване на различни видове спорт. Любителите на туризма са
обединени в Студентско
туристическо дружество
„Академик“, което е сред
най-старите и най-активни студентски организации в страната.
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Стопанска академия – лидер в
дистанционното обучение на магистри

доц. д-р Драгомир Илиев – директор на Център за дистанционно обучение

- Доц. Илиев, Стопанска
академия има дългогодишен опит в дистанционната
форма на обучение в ОКС
„магистър”, но на какво се
дължат лидерските й позиции?
- Да, Стопанска академия развива дистанционната форма на обучение в ОКС
„магистър” от 1999 г. Ние сме
сред първите в страната, които предлагат дистанционна
форма при магистърското
обучение. Към онзи момент
Академията е безспорен
иноватор, без сериозна конкуренция от другите водещи
висши училища и се наложи
като еталон за дистанционно обучение в национален
мащаб. В момента в страната има много висши училища, които предлагат дистанционно обучение, но ноу-хауто, натрупано в следствие

на 20-годишния ни опит, ми
дава основание да твърдя,
че ние оставаме на лидерски
позиции в тази форма на обучение. Стопанска академия
предлага най-богатото портфолио от магистърски програми в направленията „Икономика” и „Администрация
и управление”. Предлагаме
над 40 магистърски програми
в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование
от предходната си степен.
В дистанционна форма сме
обучили над 30 хил. студенти.
- Защо, според Вас, студентите избират дистанционно обучение в свищовската академия?
- Има висши училища,
които декларират, че предлагат дистанционно обучение, но на практика то не е
такова. Обучение, което изисква от студентите да посещават лекции, независимо
дали са в съботно-неделни
дни или във вечерни часове, по-скоро се доближава до задочното обучение.
Предоставянето на няколко
файла със записки на лекции не е дистанционно обучение. Съвременното развитие на информационните и
комуникационни технологии
дава възможност студентът
и преподавателят да са разделени по местоположение

и време, като създадената
дистанция се компенсира с
технологични средства (аудио-, видео-, компютърни и
комуникационни средства).
Но подходящата техниката и
софтуер не са достатъчно условие. Дистанционното обучение изисква нов подход на
структуриране и поднасяне
на учебния материал. То изисква сериозни инвестиции
в обучение на преподаватели, разработване на учебни
материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна
и асинхронна комуникация
с обучаеми. Изисква се изграждане на цялостна система за дистанционно обучение. Стопанска академия не
е спирала вече 20 години да
прави такива инвестиции. В
подкрепа на думите си само
ще спомена, че в момента
в нашата система има 1 715
курса и 96 532 тестови единици, изпитни въпроси и задания.
- В тази връзка, коя форма на обучение е най-подходяща? Какви са предимствата на дистанционното
обучение?
- Този въпрос често ми го
задават и студентите. Каква
форма на обучение да запишем – редовна, задочна или
дистанционна? Къде ще научим най-много? Усвояването
на учебния материал е функ-

ция и на двете страни – обучаем и обучаващ. Ако студентът няма желание активно да
учи, няма подходяща форма.
Разбира се, всяка форма на
обучение си има своите предимства и недостатъци. Редовната ще Ви осигури прекия контакт с преподаватели
и колеги, ще Ви даде въз-

те, докато работите, докато
пътувате, докато се забавлявате. Не е необходимо да се
откъсвате от работата или
семейството си. Затова бих
перифразирал въпроса така:
Какво искам да правя? Само
да уча или да уча и … да работя, пътувам, забавлявам?
Ако искате да съчетаете две

можност да дискутирате на
живо, да се потопите в академичната атмосфера, но от
друга страна редовната форма изисква да отделите определен период от своя живот само за това. В днешния
забързан живот на хората,
особено на младите, им се
иска, а и се налага, да правят
няколко неща едновременно
– да учат, да работят, да пътуват, да опознават, да се забавляват. Ето тук идва и дистанционното обучение. Учи-

или повече неща, дистанционната форма на обучение е за Вас. Стопанска академия ще Ви осигури пълен
комплект учебни материали
за подготовка, 24/7 онлайн
достъп до всички електронни
ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина. Актуална и подробна информация
за прием в ОКС „магистър” се
публикува на адрес: https://
www.uni-svishtov.bg/kskm

Електронен формат на тестове е новата форма за Професионална реализация
кандидатстудентските изпити в Стопанска академия на възпитаниците на СА
СА „Д. А. Ценов” – Свищов
организира кандидатстудентски изпити в тестова форма.
Тестовата форма се провежда
в електронен формат. Електронни кандидатстудентски
изпити се провеждат в специално създадените изпитни
центрове на Академията. Електронни кандидатстудентски
изпити се полагат по предварително обявен в сайта на Академията график.
Всеки
кандидат-студент
има право да се яви на електронен кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география
на България или Чужд език
(английски, немски или руски
език), на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кан-

дидатстване във всички специалности.
Устни изпити се разрешават
само за незрящи кандидат-студенти или за кандидат-студенти с доказано медицинско обстоятелство, което възпрепятства полагането на електронен
изпит.
Конкурсните изпити се провеждат по програми, съставени в съответствие с учебния
материал в средните училища. Електронните кандидатстудентски изпити са под формата
на тестове по Икономика, Икономическа география на България или Чужд език (английски,
немски или руски език) с по 60
въпроса и Математика с по 30
въпроса.
Изпитните варианти се съставят автоматично от система-

та за генериране на тестове
при стартиране на изпита. Продължителността на електронните кандидатстудентски изпити е 2 астрономически часа.
За участие в електронните кандидатстудентски изпити
се допускат кандидат-студенти, подали документи до 17:00
часа на деня преди изпита.
Преди началото на всеки изпит се провежда инструктаж
от квесторите за работа със
системата. Резултатите от тестовете се генерират автоматично от системата, въз основа
на предварително определена
оценъчна скала. Графикът за
провеждане на кандидатстудентски изпити е публикуван
на сайта www.uni-svishtov.bg в
Прием / Кандидатстване / Изпити / График.

Обучението в СА „Д. А. Ценов“
е широкоспектърно и възпитаниците на свищовското висше училище намират реализация във
всички сектори на икономиката и
администрацията:
Организации от публичния
сектор – Министерски съвет,
министерства, областни и общински администрации, Агенция „Митници“, Национална
агенция за приходите, Държавна агенция по туризъм, Българска народна банка, Национален осигурителен институт,
Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Национална здравноосигурителна каса, Комисия за финансов
надзор, Сметна палата, Агенция „Държавна финансова инспекция“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Национален
статистически институт, Изпълнителна агенция по околна сре-

да, Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия ...
Организации от корпоративния сектор – търговски банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества,
застрахователни, частни пенсионно- и здравноосигурителни
дружества, счетоводни къщи,
телекомуникационни компании, браншови организации
на работодатели и синдикати,
земеделски кооперации, търговски вериги, борси, тържища
и аукциони, неправителствени
организации, агенции за недвижими имоти, туроператорски фирми, туристически агенции, рекламни агенции ...
Знанията и уменията, придобити в свищовската Алма
матер, създават не само сигурност, но и развиват дългосрочно мислене, което е ключово
условие за просперитет.
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В Стопанска академия се обучават над 100
български и чуждестранни докторанти
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция
за оценяване и акредитация
(НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8.
Икономика и 3.7. Администрация и управление. Обучението в третата степен на висшето
образование – образователната и научна степен „доктор” се
провежда по 16 акредитирани
докторски програми в редовна, задочна, дистанционна и
самостоятелна форми. Под ръководството на утвърдени хабилитирани преподаватели, в
Стопанска академия се обучават над 100 български и чуждестранни докторанти.
Свищовската
академия
осъществява обучение по
следните докторски програми: Политическа икономия;
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси); Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално
дело); Статистика и демография; Счетоводна отчетност,

контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство);
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската

материалното производство
(публична администрация);
Икономика и управление (индустрията); Икономика и уп-

държавна поръчка в редовна,
задочна и дистанционна форми; платено в редовна, задочна, дистанционна и самосто-

дейност (контрол и анализ);
Приложение на изчислителната техника в икономиката;
Световно стопанство и МИО;
Планиране; Организация и
управление извън сферата на

равление (търговия); Икономика и управление (туризъм);
Икономика и управление (аграрна икономика); Социално
управление; Маркетинг. Обучението се осъществява: по

ятелна форми. Приемът в редовна, задочна и дистанционна докторантура се извършва
с конкурс, който се обявява
в „Държавен вестник” и на
интернет страницата на Ака-

Професионално, следдипломно
и факултативно обучение
Центърът за професионално обучение към СА „Д.
А. Ценов“ (ЦПО) е лицензиран за извършване и удостоверяване на начално професионално обучение и за продължаващо професионално
обучение по 31 професии и
39 специалности. ЦПО осъществява процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани
от НАПОО професии (част от
професии), получени чрез
неформално обучение или
информално учене. В ЦПО
се извършват и обучения
за придобиване на административни, организационни
и комуникационни компетентности с присъждане на
квалификационни кредити
от Висшето училище.
В структурата на Центъра
за следдипломно и факултативно обучение (ЦСФО)
са обособени два сектора.
Основните задачи на сектор
„Факултативно обучение” са
свързани с:
1. Обучение по специалност „Икономическа педагогика” – за обучаващи се
(редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
за придобиване на образователно-квалификационна
степен, както и за дипломирани (бакалаври и ма-

гистри) по акредитираните
в Стопанска академия професионални направления в
област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки.
2. Обучение по дългосрочни специализации за
студенти (редовно, задочно
и дистанционно обучение)
от икономически и неикономически специалности от
Стопанска академия и други
висши училища в страната,
както и обучение на дипломирани бакалаври и магистри.
Следдипломното обучение е форма на продължаващо обучение и подготовка, чрез която завършилите
специалисти могат да актуализират, задълбочават и
надграждат своите знания
и компетентности в различните направления на икономическата наука. Съобразно потребностите си, желаещите могат да изберат
специализация и конкретна
програма, в която да се обучават, с което придобиват
допълнителна професионална квалификация, удостоверена със съответния
документ.
Подробна информация
за ЦПО и ЦСФО на сайта на
СА www.uni-svishtov.bg; тел:
0882552507, 0882552520.

демията
(www.uni-svishtov.
bg). Приемът на докторанти в
самостоятелна форма се извършва след разработване
на основната част от проект
на дисертационен труд. Осъществява се без конкурс и изпит през цялата академична
година.
Редовната и самостоятелната форми на обучение са с
продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години. Редовните
докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия в размер на 500 лева.
В Стопанска академия се
провежда ежегодна докторантска научна сесия, организирана от редакционния съвет
на Годишен алманах „Научни
изследвания на докторанти”,
в който се публикуват студии
и статии на младите изследователи. На специализирания
форум докторантите споделят
своите творчески търсения и
доказват степента си на напредналост по пътя на научното израстване.

Успехи на наши студенти
За високото ниво на обучение в Стопанска академия свидетелстват и заеманите
през годините призови места в национални конкурси от свищовски студенти. Сред
националните признания за 2018 г. са:
* Първо място в националния конкурс
„Млад икономист-2018”, категория „Докторанти”, организиран от Съюза на икономистите в България – Силвия Заркова, редовен докторант към катедра „Финанси и
кредит”;
* Победител в националния конкурс
„Млад одитор”, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ), и одиторски дружества – Кирил
Лучков, 4 курс, спец. „Счетоводство и контрол” и „Финанси”;
* Победител в направление „Икономика” и лауреат на стипендията на името на
акад. Евгени Матеев в конкурса на Фондация „Еврика” за именни стипендии – Петя
Маркова, 3 курс, спец. „Финанси”;
* Победител в националния конкурс
на мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Международна фондация „Св. Св.
Кирил и Методий”, в област „Икономика”
– Теодор Тодоров, редовен докторант към
катедра „Финанси и кредит”;
* Първо място в отборно национално
състезание „Моята банка на бъдещето”,
организирано от УниКредит Булбанк –
Петя Маркова, 3 курс, спец. „Финанси” и
Николета Николаева, 2 курс, спец. СК;
* Двама студенти от Стопанска академия са сред избраните 7 български участници в международен проект за младежки обмен по Програма „Еразъм+” – Иван
Йорданов, 1 курс, спец. „Икономика на туризма” и Иван Драгомиров, 4 курс, спец.
„Маркетинг”.
През 2018 г. свищовски студенти имат
завоювани призови места в национални

спортни състезания и театрални форуми. Членове на Студентско туристическо дружество „Академик” – Свищов изкачиха 10те планински първенци
на България, най-високите планински върхове на
Австрия, Полша и Словения, планинския първенец
на Европа – Елбрус.
Редактор: Вероника Василева
Дизайнер: Благовеста Борисова
Фотограф: Емилия Радкова
АИ „Ценов“

