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ПЕТЕР ХЬОФИНГЕР Е НОВИЯT ПОЧЕТЕН ДОКТОР 
НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

Академията увеличава чуждестранните си партньорства

Стопанска академия 
удостои с почетното зва-
ние „Доктор Хонорис ка-
уза” Петер Франц Хьо-
фингер – член на Упра-
вителния съвет на Виена 
Иншурънс Груп, предсе-
дател на Надзорния съ-
вет на Булстрад Виена 
Иншурънс Груп – Бълга-
рия и Булстрад Живот 
Виена Иншурънс Груп 
АД, България. Офици-
ални гости на тържест-
вената церемония за 
връчване на почетните 
символи бяха Недялко 
Чандъров – председа-
тел на УС и главен из-
пълнителен директор 
на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп”, Светла 
Несторова – председа-
тел на УС и главен из-
пълнителен директор 
на ЗАД „Булстрад Жи-
вот ВИГ” и Кристоф Рат – 
зам.-председател на УС 
и изпълнителен дирек-
тор на ЗАД „БУЛСТРАД 
ВИГ”. Сред гостите на це-
ремонията бяха члено-
ве на управителните съ-
вети, директори и спе-

циалисти от Булстрад и 
Булстрад Живот. Профе-
сионалната и обществе-
на дейност на номини-
рания за почетен док-

тор пред академична-
та общност и гостите на 
церемонията представи 
доц. д-р Тодор Кръсте-
вич – зам.-ректор по на-
учноизследователска и 
проектна дейност.  

Петер Франц Хьофин-
гер е роден през 1971 г. 
във Виена, Австрия. От 
2009 г. е член на УС на 
Виена Иншурънс Груп. 
Той отговаря пряко за 

бизнеса на компанията 
в Албания (вкл. Косово), 
Беларус, Босна и Херце-
говина, България, Хър-
ватия, Унгария, Маке-

дония, Молдова, Черна 
гора и Сърбия. Отговаря 
също така за развитието 
на презастрахователния 
международен бизнес 
на групировката, за раз-
витието на здравното 
осигуряване в Централ-
на и Източна Европа, и 
за инициативи, свърза-
ни с предлагане на за-
страхователни проду-
кти на малки и средни 

предприятия. Заемал е 
и заема различни меж-
дународни управленски 
позиции, изпълнява об-
ществено значими ини-
циативи и функции. Бъл-
гария е включена в него-
вата палитра от отговор-
ности през 2011 г. 

През 2017 г. Стопан-
ска академия подписва 
договор за стратегиче-
ско партньорство с Бул-
страд в областта на обу-
чение и квалификация 
на персонала, стажант-
ски и стипендиантски 
програми, както и хар-
монизиране на акаде-
мичните програми с из-
искванията на работода-
телите.

 Решението на Акаде-
мичния съвет за удосто-
яването на Петер Хьо-
фингер с „Доктор Хоно-
рис кауза” представи 
по време на церемони-
ята ректорът – доц. д-р 
Иван Марчевски. Спо-
ред мотивите за взето-
то на 31.01.2018 г. реше-
ние, номинираният се 
удостоява с почетното 

звание „за значим при-
нос към процеса на кон-
вергенция между обра-
зованието и бизнеса”, 
както и към теорията и 
практиката в сферата 
на застраховането. Рек-
торът прочете текста на 
дипломата на латински 
език и връчи на Петер 
Хьофингер регалиите за 
„Доктор Хонорис кауза”. 

В чест на новия по-
четен доктор, Първи 
български хор изпълни 
„Многая лета”. Петер 
Хьофингер благодари 
за оказаната му чест и 
изнесе академично сло-
во на тема „Възможнос-
ти и предизвикателства, 
свързани с дигитализа-
цията в застраховане-
то”. Тържествената це-
ремония за присъждане 
на почетното звание за-
върши с изпълнение на 
химна на Стопанска ака-
демия. Петер Хьофин-
гер посети Академичния 
музей и положи подпис 
в летописната книга на 
свищовското висше учи-
лище. 

С ново партньорство 
в областта на образова-
нието стартира 2018 годи-
на за Стопанска академия 
и Съюза на българите в 
Кипър. Договорът за съ-
трудничество подписаха 
ректорът на свищовската 
академия – доц. д-р Иван 
Марчевски и зам.-пред-
седателят на най-старата 
българска организация 
на острова на Афродита – 
Калин Павлов. Желанието 
на Стопанска академия и 
на СБК е чрез осъществя-
ване на партньорството 
да бъдат подкрепяни и 
подпомагани българчетата 
от Кипър, които завършват 
средното си образование 
и искат да се завърнат в 
родината си като студен-
ти в едно от най-елитните 
висши икономически учи-
лища в България. Целта 
на договора е развитие на 
сътрудничеството и укреп-

ване на връзките между 
висшето училище в Сви-
щов и Съюза на българите 
в Кипър в областта на об-
разованието и културата, 
в научната, спортната и 
други дейности. Ще си съ-
трудничат и при участието 
в проекти по национални 
и международни грантови 
програми.

Ака демията ск лючи 
рамково споразумение 
за дългосрочно сътруд-
ничество в областта на 
образованието с Институт 
„Енрико Ферми” със се-
далище в гр. Фоджа, Ита-
лия. Договорът бе подпи-
сан в Свищов от ректора, 
доц. д-р Иван Марчевски 
и представляващия ита-
лианския институт, проф. 
Фабио Дакиле. Двете об-
разователни институции 
ще работят съвместно за 
развиване на културен 
обмен между италиански 

и неиталиански студенти 
и докторанти, и студенти и 
докторанти от свищовско-
то висше училище. С цел 

насърчаване и засилване 
на научното и образова-
телното сътрудничество, 
ще бъде реализиран обмен 
на преподаватели и сту-

денти. Сред основните 
дейности е привличане 
и обучение на италиан-
ски студенти от учебната 

2018/2019 година по бака-
лавърски специалности и 
магистърски програми на 
английски език. 

В работната среща при 

подписване на догово-
ра за сътрудничество, от 
страна на Стопанска ака-
демия, участва и зам.-
ректорът по учебна дей-
ност, проф. д-р Марияна 
Божинова. В състава на 
гостуващата делегация 
бяха Винченцо Кироли – 
управител на консултант-
ско дружество „Голден 
Консултинг” ООД и други 
представители на итали-
анския бизнес. Гостите 
и домакините проведоха 
разговори за съвместна 
подготовка на проекти по 
най-голямата програма за 
научни изследвания и ино-
вации на ЕС – „Хоризонт 
2020”. Коментирани бяха 
и възможности за използ-
ване на експертния потен-
циал на преподаватели от 
Стопанска академия за 
консултиране на италиан-
ски фирми с бизнес инте-
реси в България.
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Възможности за 
финансиране на 

проекти през 2018 г. 
представи ИНИ

Информационен ден 
за представяне на новите 
възможности за финанси-
ране на научноизследова-
телски проекти и подпо-
магане на научната дей-
ност в Стопанска акаде-
мия организира Институ-
тът за научни изследвания 
към свищовското висше 
училище. В рамките на 
събитието директорът на 
ИНИ – доц. д-р Анелия Ра-
дулова, запозна присъст-
ващите членове на ака-
демичния състав, Акаде-
мичната експертна коми-
сия, научните секретари 
на катедрените съвети и 
присъстващите препода-
ватели с промените и ак-
туализациите във Вътреш-
ните правила за условия-
та и реда за оценка, пла-
ниране, разпределение и 
разходване на финансови 
средства, предоставяни от 
държавния бюджет и СА 
„Д. А. Ценов“ за научно-
изследователска дейност 
за 2018 г.

В контекста на провеж-
даната от Академията по-
литика в областта на на-
учноизследователската 
дейност, приоритетните 
области за научни изслед-
вания през 2018 г. са как-
то следва: „Пазари, упра-
вление и иновации в ико-
номиката на знанието“; 
„Финансова стабилност, 
икономически полити-
ки, регулации и устойчи-
во развитие“; „Глобали-
зация, конкурентоспосо-
бност и сътрудничество 
за интелигентен растеж“. 
Участието на студенти и 
докторанти в научноиз-
следователските проекти 
остава утвърден хоризон-
тален принцип. 

Съществен акцент в 
презентацията на Кампа-
ния 2018 са промените по 
отношение предоставяна-
та финансова подкрепа. 
По време на дискусията, 
в която участва и зам.-
ректорът по научноизсле-
дователска и проектна 
дейност, доц. д-р Тодор 
Кръстевич, бяха коменти-
рани новите моменти в 
тазгодишната кампания. 
В представянето на спе-
цификата на организация 
и провеждане на кампа-
нията се постави акцент 
върху разпределението 
на средствата от държав-

ната субсидия, които се 
насочват към следните 
групи проекти: екипни и/
или индивидуални проек-
ти за научни изследвания 
в областите на науката, в 
които Академията подгот-
вя студенти и докторанти; 
допълнителна финансова 
подкрепа към текущи на-
учни проекти, финанси-
рани от национални или 
международни научни 
организации; подкрепа 
на специализирани пуб-
ликации в реферирани из-
дания и издания с импакт 
фактор, както и финанси-
ране издаването на науч-
ни трудове.

Аудиторията се запоз-
на с промените в логика-
та на организацията по 
провеждане на конкурса 
за научноизследовател-
ски проекти, критериите 
за оценка на проектните 
предложения и тяхното 
класиране. Доц. Радулова 
разясни промените в сро-
ковете за кандидатстване 
и отчитане на проектните 
предложения, в система-
та от критериите за оцен-
ка на проектните предло-
жения, както и при фор-
мирането на комплексна-
та крайна оценка за всяко 
постъпило предложение. 
В рамките на Информа-
ционния ден се акцентира 
и върху процеса по плани-
ране на разходите за ре-
ализиране на проектното 
предложение.

Резултатите от реа-
лизираните през 2017 г. 
научноизследователски 
проекти, финансирани 
от държавната субсидия 
за научна дейност, бяха 
представени на научна 
сесия на тема „Икономи-
чески растеж в променя-
ща се икономика – реал-
ност, прогнози, стратегии 
за развитие” На събитие-
то присъстваха ресорни-
ят заместник-ректор „На-
учноизследователска и 
проектна дейност” доц. 
д-р Тодор Кръстевич, зам.-
ректорът по „Учебна дей-
ност” проф. д-р Марияна 
Божинова, зам.-ректорът 
по „Акредитация и упра-
вление на качеството” 
проф. д-р Георги Иванов, 
членове на академичния 
състав на Стопанска ака-
демия, докторанти и сту-
денти.

Стартира геймифициран 
онлайн курс по социално 

предприемачество
Семинар по проект Open 

Mind се проведе в Стопан-
ска академия за предста-
вяне на безплатен гейми-
фициран онлайн курс по 
социално предприемаче-
ство за жени и обучаеми 

от различни специалности. 
Проектът е финансиран по 
програма Erasmus+ и е раз-
работен в партньорство от 
седем организации от Бъл-
гария, Великобритания, 
Полша, Румъния и Гърция, 
като свищовската академия 
е един от българските парт-
ньори. Основната цел на 
проекта е да направи по-
достъпно обучението по со-
циално предприемачество 
и така да подобри инициа-
тивността и възможностите 
за реализация на хора, кои-
то не са завършили бизнес 
специалности. Инициати-
вата открива нови възмож-
ности за правене на бизнес, 
който да спомага за реша-
ването на обществено зна-
чими проблеми.

В рамките на проведе-
ния семинар, членове на 

проектния екип предста-
виха пред присъстващите, 
сред които представите-
ли на бизнеса, работещи и 
търсещи работа хора и сту-
денти, идеята на проекта 
и възможностите за учас-

тие в безплатното онлайн 
обучение. Доц. д-р Тодор 
Кръстевич поясни, че обу-
чителният курс е проекти-
ран под формата на игра и 
е съставен от осем модула 
на пет езика (български, ан-
глийски, полски, румънски 
и гръцки). Всеки участник, 
който се включи в обуче-
нието, ще може да научи за 
същността на социалната 
икономика, как да напра-
ви канава за бизнес модел 
и стратегически маркетин-
гов план за социално пред-
приятие, как да стартира 
социално предприятие и 
какви са възможностите за 
финансиране. Всеки модул 
предоставя необходимата 
теоретична информация и 
ще има по няколко учеб-
ни задачи, а когато бъдат 
преминати успешно осем-

те модула, обучаемият ще 
получи сертификат. Кур-
сът е достъпен на http://
platform.open-mind-project.
eu  

Геймификацията в елек-
тронното обучение пред-
стави пред участниците в 
семинара ас. д-р Атанаска 
Решеткова. Тя сподели и 
примери за действащи со-
циални предприятия в Бъл-
гария и чужбина, които са 
част от електронна книга с 
50 вдъхновяващи практики, 
включена в платформата 
на обучителния безплатен 
курс. Как на практика ще 
се провежда курса поясни 
доц. д-р Искра Пантелее-
ва. Тя представи цялостната 
визия на платформата и по-
каза реален профил на обу-
чаемия.

По време на семинара 
беше организирана рабо-
тилница „Социално пре-
дизвикателство”, в която 
предварително регистри-
рани за участие осем екипа 
работиха по зададен казус 
за решаването на социален 
проблем. Презентациите на 
идеите по казуса бяха оце-
нявани от академични пре-
подаватели, които ще бъ-
дат ментори в обучителния 
онлайн курс. Журито връчи 
грамоти за най-оригинална 
идея, за идея с най-значи-
мо социално въздействие и 
за най-добро презентиране 
на идея. Отличените еки-
пи представиха концепции 
за създаване на детско се-
лище с конна терапия, от-
глеждане на лечебна гъба 
Шийтаке, развиване на еко 
туризъм и съхраняване на 
културните традиции.

Катедра ЗСД разшири 
партньорствата си с бизнеса

Първата в България за-
страхователна катедра – ка-
тедра „Застраховане и соци-
ално дело” при Стопанска 
академия, разширява парт-
ньорствата си с бизнеса, це-
лящи ефективна професио-
нална реализация на млади-
те хора в застрахователната 
практика. Ректорът – доц. 
д-р Иван Марчевки и ръко-
водителят на катедрата – 
доц. д-р Румен Ерусалимов, 
подписаха договор за парт-
ньорство и сътрудничество с 
„Дженерали застраховане” 
АД. От страна на застрахова-
телната компания докумен-

та подписаха Данчо Данчев 
– Главен изпълнителен ди-
ректор и Жанета Джамбазка 
– Изпълнителен директор. 
Двете институции ще си съ-
трудничат за осъществяване 
на по-близка връзка между 
работодателите и младите 
специалисти, които подгот-
вя застрахователната кате-
дра в Свищов. Сред целите 
на бъдещото сътрудничест-
во е и осъществяване на ак-
тивен обмен на опит, науч-
ни кадри и лекторски състав 
за реализация на конкретни 
проекти в интерес на биз-
неса и на образователни-

те цели на катедрата и сви-
щовското висше училище. 
Особено важно за катедра 
ЗСД и за Стопанска акаде-
мия е намерението за бъде-
що съвместно обсъждане с 
„Дженерали застраховане” 
АД на учебните планове и 
програми, с цел те да бъдат 
актуализирани съобразно 
потребностите на практика-
та. Двете страни договори-
ха и провеждане на следди-
пломно обучение, специа-
лизация и допълнителна 
квалификация на служите-
лите на „Дженерали застра-
ховане” АД.
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Стопанска академия 
организира 25-о поред-
но издание на Нацио-
налните ученически със-
тезания, което се про-
веде в направленията 
„Предприемачество” и 
„Проектиране на мобил-
но приложение”. В двете 
направления участваха 
общо 113 ученици от 18 
средни училища от Беле-
не, Враца, Гулянци, Дряно-
во, Дупница, Козлодуй (2), 
Плевен, Провадия, Русе 
(2), Свищов (3), Севлиево, 
Славяново, Търговище и 
Червен бряг. В организа-
цията и провеждането на 
средношколската надпре-
вара участваха Академи-
чен център за кариерно 
консултиране и връзки с 
обществеността, пред-
ставители на катедрите 
„Индустриален бизнес 
и предприемачество” и 
„Бизнес информатика”. 
При официалното откри-
ване на състезанието, 
приветствие към учени-
ците и техните учители, 
от името на академично-
то ръководство, поднесе 
зам.-ректорът по студент-
ска политика и институ-
ционални комуникации 

– доц. д-р Николай Нинов. 
Участниците бяха привет-
ствани и от ръководите-
лите на двете катедри-
организатори – доц. д-р 
Искра Пантелеева (ИБП) 
и доц. д-р Веселин Попов 

(БИ). След официалното 
посрещане, учениците 
започнаха работа по за-
дадените от катедрите 
казуси, разпределени в 
различни аудитории. По 
време на екипната рабо-
та, състезателите бяха 
подпомагани от менто-
ри, в лицето на изявени 
студенти от съответните 
специалности, докторан-
ти и асистенти. 

В рамките на състеза-
нието по предприемаче-
ство, средношколците ге-

нерираха идеи и оформи-
ха предложения за стар-
тиране на собствен малък 
бизнес. От екипите се 
изискваше да предложат 
на пазара продукт/услуга 
с иновативни характерис-

тики. Казусът бе свързан 
с избор на: наименова-
ние, лого и правна форма 
за регистриране на фир-
мата; предмет на дейност 
и местоположение на 
предприятието; ресурси 
и източници на финанси-
ране; характеристики на 
продуктите и на потен-
циалните потребители; 
заинтересовани страни; 
конкуренция; очаквани 
разходи и приходи; цено-
ва политика и прогнозни 
продажби; потенциални 

рискове; очаквани резул-
тати; добавена стойност и 
ефекти. Работата и пред-
ставянето на участвалите 
в направлението 15 екипа 
оценява 7-членно жури с 
председател доц. Панте-

леева и членове – ака-
демични преподаватели, 
представители на община 
Свищов и на бизнеса. 

Екипите от среднош-
колци, които се състеза-
ваха в направлението, 
организирано от катедра 
„Бизнес информатика”, 
трябваше да влязат в ро-
лята на малка софтуерна 
фирма, получила поръч-
ка за разработване на 
проект на мобилно при-
ложение от тип електро-
нен магазин, в който ще 

могат да се разглеждат 
и пазаруват компютри и 
компютърни аксесоари. 
Възможностите на при-
ложението трябваше да 
са насочени към: работа с 
виртуална потребителска 
кошница за пазаруване; 
поддържане на различни 
изгледи на представяне 
на продуктите (списък 
или блокове/плочки); под-
държане на списък с лю-
бими продукти; търсене 
на продукти, сортирани 
по цена, рейтинг и др.; по-
казване на информация 
за сходни продукти при 
разглеждане на даден 
продукт; интеграция със 
социални мрежи. Пред-
ставянето на участвалите 
девет екипа оценяваше 
4-членно жури от препо-
даватели към катедрата, 
председателствано от 
проф. д-р Виолета Краева 
– декан на факултет „Ме-
ниджмънт и маркетинг”. 

Класираните на първо 
място екипи получиха на-
градата на академичното 
ръководство. Освен за 
първите три места, жури-
тата в двете направления 
присъдиха и специални 
награди.

Състезание по „Митнически и 
данъчен контрол” проведе отново 

СА за средношколци в Пловдив
За втора поредна годи-

на Националната търгов-
ска гимназия в гр. Пловдив 
бе домакин на Национално 
ученическо състезание по 
„Митнически и данъчен 
контрол”, организирано от 
катедра „Контрол и анализ 
на стопанската дейност” 
към Стопанска академия. В 
състезанието се включиха 
общо 57 ученици от учили-
щето домакин и от Про-
фесионална гимназия по 
икономика и мениджмънт в 
гр. Пазарджик, всички обу-
чаващи се в специалност 
„Митническа и данъчна 
администрация”. Привет-
ствие към участниците 
отправи доц. д-р Момчил 
Антов, представител на ка-
тедрата-организатор. 

Участващите среднош-
колци бяха разпределени 
в 14 отбора, сформирани 
на случаен принцип от 
двете училища. Ментори 
на екипите бяха ас. Жельо 
Желев и две студентки от III 
курс на спец. „Стопански и 
финансов контрол”– Герга-
на Бауренска и Ивана Ди-
мова. Учениците бяха по-
ставени в работна среда, 

максимално близка до ре-
алната и се превъплътиха 
в ролите на митнически и 
данъчни инспектори. В пре-
доставеното им задание 
те трябваше да направят 
проверка на извършените 
външнотърговски сделки 
от страна на конкретна 
българска фирма. Въз ос-
нова на предприетите от 
тях контролни действия, 
екипите установиха редица 
несъответствия в оформе-
ните документи, като техни-
чески грешки и нарушения 
на митническото или да-
нъчното законодателство, 
за които определиха вида и 
размерите на наложените 
административни санкции 
на проверяваната фирма.

Журито, съставено от 
академичните преподава-
тели и Славейка Иванова – 
директор на Националната 
търговска гимназия в гр. 
Пловдив, отличи най-до-
бре представилите се три 
отбора със специалните 
награди на: Ректора на 
Стопанска академия; ка-
тедра КАСД; Националната 
организация на митниче-
ските агенти.

Студенти участваха в състезание 
за финансови аналитици

Студенти от Стопанска 
академия за поредна годи-
на участваха в престижно-
то национално състезание 
за финансови аналитици 
„CFA Research Challenge”. 
В състезанието, органи-
зирано от CFA Institute 
Bulgaria, участие взеха 
студенти от икономиче-
ските висши училища и 
стопански факултети от 
цялата страна. За поред-
ното силно представяне на 
отбора от свищовски сту-
денти, номиниран от кате-
дра „Финанси и кредит”, се 
пребориха третокурсници-
те от спец. „Финанси” Ека-
терина Ангелова, Христи-
на Ангелова и Димитър 
Веселинов, и капитанът 
на отбора Васил Филев 
– IVк., спец. „Стопански и 
финансов контрол” (пред-
седател на Студентски 
съвет). Ментор на отбора 
бе гл. ас. д-р Димитър Кос-
тов от катедра „Финанси 
и кредит”, а методически 
консултант бе д-р Калоян 
Петков, участник в пре-
дходни състезания. Кон-
султант от практиката на 
свищовския отбор бе Явор 

Ганев, експерт „Кредитен 
риск” в ING Банк.

В заключителния етап 
на състезанието конкури-
ращите се отбори пред-
ставиха резултатите си 
на английски език пред 
компетентно жури от CFA 

асоциацията в България, с 
председател Калин Мето-
диев от финансова група 
„Карол”. Отборът от сви-
щовски финансови ана-
литици изпъкна с добра 
презентация и с изчер-
пателното изследване, 
резултат от което беше 

инвестиционна препоръ-
ка „HOLD” за акциите на 
„Химимпорт”. Учебната 
дисциплина „Финансов 
анализ” на студентите в СА 
е съобразена с програмата 
за обучение на сертифи-
цирани финансови анали-

затори (CFA) още от 2002 г.
Според условията на 

състезанието, няма кла-
сиране, а се избира само 
един отбор, който да про-
дължи в международна-
та студентска надпрева-
ра, организирана от CFA 
Institute.
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Възможности за обучение в Стопанска академия 
бяха представени на образователни форуми 
в България и чужбина

За поредна година Сто-
панска академия „Димитър 
А. Ценов” участва в нацио-
налното изложението „Кан-
дидатстудентска борса” 
2018. Форумът се органи-
зира от сдружение „Канди-
датстудентска борса”, което 
обединява висши училища 
и неправителствени обра-
зователни институции за 
работа със студенти и кан-
дидат-студенти от България. 
По традиция, всяка годи-
на сдружението организи-
ра представяне на висшите 
училища в столицата и дру-
ги градове в страната. 

Тазгодишното, 24-то из-
дание на изложението, бе 
официално открито в Уни-
верситета по архитектура, 
строителство и геодезия – 
София. Сред гостите на от-
криването бяха проф. д-р 
инж. Любен Тотев – пред-
седател на Съвета на ректо-
рите в България, ректори и 
зам.-ректори на висши учи-
лища. Гост на откриването 
бе и зам.-ректорът по учеб-
на дейност на Стопанска 
академия, проф. д-р Мари-
яна Божинова. Свищовското 
висше училище бе предста-
вено от Галя Божкова – ръ-

ководител отдел „Бакала-
върско и магистърско обуче-
ние” и Милена Костадинова 
– инспектор в същия отдел. 

След откриването на 
„Кандидатстудентска бор-
са” 2018 в столицата, Сто-
панска академия участва и в 
изложенията, които се про-
ведоха през м. март в Мон-
тана, Велико Търново, До-
брич, Варна, Бургас, Хаско-
во и Стара Загора. По време 
на двудневните изложения, 
посетителите на специали-
зирания щанд на свищов-
ската академия получиха 
информация за условията 

за кандидатстване, приема, 
обучението, социално-би-
товите условия и възможно-
стите за реализация след за-
вършване на висшето обра-

зование. На разположение 
бяха и рекламни материали 
с подробна информация за 
обучението в ОКС „бакала-
вър” и ОКС „магистър”. 

В Република Кипър свищовското висше училище участва в международно изложение „Образование и кариера”
В изпълнение на поли-

тиката на ръководството 

на Стопанска академия за 
привличане на студенти от 
българските общности зад 
граница и в рамките на Кан-
дидатстудентска кампания 

2018, свищовското висше 
училище взе участие в 

международно изложение 
„Образование и кариера”, 
проведено в гр. Никозия 
(Кипър). Във форума бяха 
представени възможно-

стите за обучение в 103 уни-
верситета от 18 държави. 
Образователното портфо-
лио на Стопанска академия 
в ОКС „бакалавър”, ОКС 
„магистър” и ОНС „доктор” 
представиха гл. ас. д-р 
Юлиян Господинов – коор-
динатор „Образователен 
маркетинг” в Академичния 
център за кариерно консул-
тиране и връзки с общест-
веността, и гл. ас. д-р Галин 
Стефанов – координатор 
в Центъра за дистанцион-
но обучение. Те поясниха 
пред своите сънародници 
в Кипър и пред кипърски 
граждани, че за учебната 
2018-2019 г. СА реализира 
прием в ОКС „бакалавър” 
по 15 елитни пазарно-ори-
ентирани специалности. 
Обучението в ОКС „магис-

тър” е по 48 магистърски 
програми, от които 41 на 
български и 7 на английски 
език, като 100-процентното 
дистанционно обучение е 
ориентирано в максимална 
степен към задоволяване 
интересите на студентите 
и нуждите на бизнеса. В 
третата степен на висшето 
образование – образова-
телната и научна степен 
„доктор”, приемът е по 16 
акредитирани докторски 
програми. По време на 
обучението си в Свищов, 
студентите могат да се 
настанят в студентските 
общежития на Стопанска 
академия и да се хранят в 
студентския стол при пре-
ференциални цени. Имат 
възможност да провеждат 
студентска мобилност по 

програма „Еразъм+” с цел 
обучение и с цел практика 
в 123 партньори от Европа, 
Азия, Африка, Южна Аме-
рика. Завършилите получа-
ват диплома за придобита 
образователна степен и 
Европейско дипломно при-
ложение, признати в целия 
ЕС, САЩ и Канада.

По време на визитата си 
в Кипър представителите 
на Стопанска академия се 
срещнаха с българската 
общност и техни органи-
зации, с които свищов-
ското висше училище има 
подписани договори за 
сътрудничество, развитие 
и укрепване на връзките 
между страните в областта 
на културната, научната, 
спортната и други дейности 
от взаимен интерес. 

В контекста на Канди-
датстудентска кампания 
2018 г. и в продължение 
на идеята на академично-
то ръководство за привли-
чане на кандидат-студенти 
от българската диаспора, 
представител на свищов-
ското висше училище – д-р 
Александрина Алексан-
дрова, участва в органи-
зирани от Министерството 
на образованието и наука-
та срещи със зрелостници 
и родители от български-
те общности в Републи-
ка Молдова и Украйна. На 
проведените срещи, съглас-
но Постановление № 103 
на МС от 31.05.1993 г. за 
осъществяване на образо-
вателна дейност сред бъл-
гарите в чужбина, присъст-
ваха дипломати от българ-
ските посолства и консул-
ства в двете страни, екип 

на МОН, представител 
на Държавната агенция 
за българите в чужбина, 
представители на местни-
те български неправител-
ствени организации, ди-
ректори на училища, учи-
тели, ученици, родители 
и представители на 3 бъл-
гарски висши училища.

Първата от поредиците 
срещи беше с възпитани-
ци на Български теорети-
чен лицей „Васил Левски” 
- гр. Кишинев. В присъст-
вието на Георги Йовков – 
съветник, завеждащ кул-
тура, печат и образование 
в посолството на България 
в Молдова, представите-
ли на МОН разясниха ос-
новни моменти от проце-
дурата за кандидатства-
не по Постановлението. 
Присъстващите ученици 
и техните родители се за-

В Молдова и Украйна Стопанска академия участва в организираните от МОН „Информационни дни 
на българското висше образование“. познаха с възможности-

те за обучение в България. 
Презентациите за Стопан-
ска академия бяха обект 
на засилен интерес от стра-
на на присъстващите. Тра-
дициите и възможностите 
за обучение в специално-
стите в професионалните 
нап-равления „Икономи-
ка“ и „Администрация и уп- 
равление“, които Стопанска 
академия развива, наред с 
предлаганите изгодни со-
циално-битови условия, 
бяха сред най-дискутира-
ните теми. Среща се про-
веде и в гр. Тараклия – гра-
дът с най-голяма концен-
трация на българи в Репу-
блика Молдова. В лицей 
„Иван Вазов” д-р Алексан-
дрова се срещна с двана-
десетокласници от чети-
рите местни гимназии. На 
срещата в украинския град 
Болград, в Болградска гим-
назия „Г. С. Раковски” при-

състваха зрелостниците от 
всички дванадесети класо-
ве в училището, дванаде-
сетокласници от други гим-

назии в града, родители и 
представители на българ-
ските дружества и неделни 
училища в областта. 


