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50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТВА КАТЕДРА „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”
Катедра „Бизнес информатика” отбеляза 50 години от основаването си с поредица прояви,
сред които бе юбилейна научна
конференция на тема „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на
Хоризонт 2020”. Тържественото
честване уважиха научни работници и академични преподаватели от сродни висши училища
и катедри от Русия, Молдова и
България, докторанти, студенти,
представители на бизнеса. Специални гости на честването бяха
дългогодишните преподаватели
в катедрата-юбиляр проф. д-р
ик. н. Румен Върбанов, доц. д-р
Агоп Саркисян, доц. д-р Богомил
Трайков, доц. д-р Йордан Николаев, доц. д-р Любен Краев.
По думите на водещия на церемонията проф. д-р Красимир
Шишманов, това са „хора, които
отдадоха младостта си и свързаха жизнения си път, цялата
си творческа сила и енергия за
развитието на катедра „Бизнес
информатика”, и пазят в сърцето
си свиден спомен от живота си в

катедрата и в Академията”.
„Стопанска академия трябва да е благодарна на катедра „Бизнес информатика” за
всичко, което е направила през

ски. По думите му, няма друга
катедра, която да има толкова
сериозен принос за научното и
административното развитие на
Академия.

изминалите 50 години”. Това
заяви в приветствието си към
членовете на катедрата и гостите на тържественото честване
ректорът доц. д-р Иван Марчев-

Доклад за историята и развитието на катедрата-юбиляр
изнесе нейният ръководител
доц. д-р Веселин Попов. Той сподели, че първите стъпки, довели

до създаване на катедрата са
направени през 1959 г., когато
е разработен учебен план за
специалност „Счетоводна отчетност”, в който е предвидена
нова дисциплина „Механизация
на счетоводната отчетност”. Катедрата е разкрита със заповед
на МНП от 3 август 1966 г., под
името „Механизация и автоматизация на управленческия труд” с
ръководител проф. Величко Нанков. По решение № 4 на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов”
от 6 март 2006 г. катедрата е
преименувана в „Бизнес информатика”, както е и едноименната
специалност днес. Понастоящем
академичният състав включва 13
квалифицирани преподаватели,
а катедрата обучава студенти
в ОКС „бакалавър” по специалност „Бизнес информатика”, в
ОКС „магистър” по магистърска програма „Информационни
технологии в бизнеса” и в ОНС
„доктор” по докторска програма
„Приложение на изчислителната
техника в икономиката”.
На 2 стр.

Експерти от Министерството на младежта Наш възпитаник преподава по света закона на Нютон
обучаваха свищовските студенти за гравитацията в международната търговия
В рамките на поредицата от събития под
надслов „80 години академия за можещи”, които
се организират по повод
80-годишнината на Стопанска академия, експерти от Министерството на младежта и спорта
проведоха двудневен
обучителен семинар за
свищовските студенти.
Повод за срещата бе
представянето на Национална програма за
младежта (2016-2020) и
възможностите, които
предоставя за разработване и изпълнение на
проекти. В обучението,
организирано от АЦККВО, участваха студенти
от различни к урсове
и специалности. Гостлек тори бяха Гергана
Джугларска – старши
експерт и Моника Енчева – държавен експерт
в ММС, в екип с младши
експертите Наталия Па-

влова и Николай Спасов.
През първия ден от
семинара лек торите
представиха НПМ като
инструмент на Националната стратегия за
м л а д еж т а , п о я с н и х а
какви са стратегиче ските цели и как се реализират. Свищовските
студенти се запознаха с
методите за разработване на проектни предложения по програмата и
формулярите за кандидатстване. Двата панела от обучението през
втория ден бяха изцяло
с практическа насоченост към изпълнението
на проекти и отчитане
на резултатите. Участниците в семинара имаха
възможност да проследят процеса по реализиране на одобрени за
финансиране проекти и
процеса по изготвяне на
отчетна документация
за даден проект.

Курс по теория и приложение на гравитацията
в международната търговия изнася по света възпитаник на Стопанската
ака демия. Йото Йотов
завършва в Свищов през
2000 г., спец. „Международни икономически отношения”, а в момента е
доцент по икономика в
Drexel���������������������
University����������
��������������������
във Филаделфия, САЩ. Преди две
години разработва обучителния курс по поръчка
на Световната търговска
организация (СТО) и оттогава го е преподавал над
15 пъти – за служители на
Световната банка, СТО,
за американското и за
канадското правителства,
в различни институти и
университети по света.
За първи път организира
курс за страните от Източна Европа и избра да го
проведе в Свищов. „Като
възпитаник на Стопанска академия, аз искам

да дам нещо обратно, да
бъда във връзка с млади
изследователи от родната
Алма матер, и затова съм

тук”, сподели доц Йотов.
За курса в Свищов имаше
регистрирани участници
от City University of New
York, Universidad Nacional
Educación a Distancia,
БНБ, ИУ – Варна, Народна банка на Р Македония, Централна банка на
Р усия, препод аватели

от катедрите МИО, БИ и
„Маркетинг” при СА.
Сравнявайки уравнението на Нютон за гравитацията и това, което се
извежда от икономическите теории, в рамките
на двудневния курс лекторът показа на участниците
как могат да прогнозират
търговията между две държави, ако се знае какъв е
БВП, дали говорят един и
същ език, имат ли споразумение за международна
търговия и какви са тарифите между тях. „Такива
модели рядко се срещат
в икономиката. Може да
се предвиди с вероятност от 60% до 90% каква
ще е търговията между
две страни, а това в икономиката е много добра
прогнозируемост”, ко ментира доц. Йотов. След
приключване на курса,
у частниците полу чиха
сертификати за успешно
преминато обучение.

октомври 2016

Страница 2

Консорциум за магистърски програми с чуждестранни Ректорът проведе срещи с
университети ще създаде Стопанска академия посланиците на Ирак и Палестина
Създаване на консорциум за извършване на
съвместна образователна дейност обсъждаха в
Украйна представители
на ръководствата на Стопанска академия, Донецки национален университет и Познански икономически университет.
Ректорът на СА доц. д-р
Иван Марчевски, зам.ректорът на украинския
университет проф. д-р
ик. н. Татяна Орехова и
отговарящият за международното сътрудничество в полския университет
проф. Ян Половчик обсъдиха възможностите за
организиране и предлагане на съвместни магистърски програми между
трите висши училища.
Намеренията са договорът да бъде подписан
в Свищов в рамките на
честванията на 80 -годишнината на Стопанска
академия. В работната
среща участваха още деканът на икономическия
факултет към университета в Донецк – проф. д-р
ик. н. Лариса Шаулска и
ръководителите на две

катедри от СА – проф. д-р
Андрей Захариев, катедра „Финанси и кредит”
и доц. д-р Галина Захариева, катедра МИО.

двете висши училища,
датиращи от близо 20
години. В рамките на
визитата, доц. Марчевски проведе официал-

Визитата на делегацията от Свищов в Украйна
бе по повод честването
на 50 -годишнината на
икономическия факултет
към Донецкия университет. В приветствието си
към факултета-юбиляр
ректорът на Стопанска
академия припомни за
изградените взаимоотношения и ползотворно
сътрудничество между

ни срещи с ректора на
университета- домакин,
проф. д-р Роман Федорович Гринюк и с президента на Харбинския търговски университет в Китай,
Цюй Чженьтао. Ректорът
на Стопанска академия
получи покана да гостува
в китайския университет
за да обсъдят със своя
колега възможности за
сътрудничество.

Извънредният и пълномощен посланик на Република
Ирак в България, Н. Пр.
Кахтан Джанаби гостува
в Стопанска академия по
покана на ректора. Доц. д-р
Иван Марчевски обсъжда с
госта различни възможности за сътрудничество, като
сключване на договори за
съвместна дейност между
Стопанска академия и университети в Ирак, обучение на иракски студенти в
Свищов, включително и в
задочна форма. Силен интерес посланикът прояви към
обучението в магистърска
степен на английски език,
което Стопанска академия
може да осигури за чуждестранни студенти.
Н. Пр. Кахтан Джанаби
изнесе публична лекция на
тема „От Фалуджа до Мосул
– цял Ирак свободен от терористичната организация
ИДИЛ”. Той представи пред
студенти и преподаватели
историята на Ирак и обекти,
които са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно
наследство, прогреса и съвременната история на държавата, настоящата ситуация
и обединението на иракския

народ в борбата срещу ИДИЛ.
Относно иракско-българските двустранни отношения,
датиращи от 1958 г., посланикът заяви, че те са силни, на
добро ниво и са в различни
сфери – политика, икономика,
култура. Визитата на Н. Пр. Кахтан Джанаби в свищовската
академия бе съпътствана с
фотоизложба на Посолството
на Република Ирак.
Посланикът на Държавата Палестина Н. Пр. д-р
Ахмед ал Мадбух, доайен
на дипломатическия корпус
в България, даде официален
обяд в чест на ректора на
Стопанската академия. На
срещата, в която участваха арабските посланици и
глави на арабските дипломатически мисии, акредитирани в България, бе коментирано предстоящото подписване на споразумение за
сътрудничество между СА
и Открития йерусалимски
университет – Палестина,
съдействие на посланиците
за създаване на нови контакти и партньорства между
арабски университети и СА,
както и съвместна дейност
в сферата на обучение на
студенти в Свищов.

50-годишен юбилей чества ... Пътят на младите към успеха представи
пред студенти НС „Младежки глас”

От 1 стр.
„С чувство на гордост
можем да отбележим, че завършилите спец. БИ намират
успешна професионална реализация в различни сфери
на обществения живот като
у нас, така и в чу жбина.
Завършили наши студенти
са утвърдени специалисти
в поделения на HP, ДиУеър,
Microsoft и др. софтуерни и
комуникационни фирми, в
различни банкови и застрахователни институции”, сподели още доц. д-р Веселин
Попов.
По решение на катедрения съвет, за значителен
принос в развитието на катедра „БИ” и на едноименната
специалност, с почетния
знак на Стопанска академия
бяха удостоени преподавателите: доц. д-р Агоп Саркисян;
доц. д-р Йордан Николаев;
доц. д-р Любен Краев. За
ползотворно сътрудничество и принос в развитието
на специалност „Бизнес информатика” почетния знак
на Стопанска академия бе
присъден на Дамян Иванов
от ДиУеър ЕООД.
Юбилейната научна кон-

ференция започна с пленарен доклад на тема „За
въздействието на информатиката върху един съществен фактор в икономиката и
обществото”, представен от
проф. д-р Аврам Ескенази от
Институт по математика и информатика на БАН. Форумът
продължи с представяне на
софтуерни решения за бизнеса на български фирми.
ДиУеър и „И Ар Пи България”
представиха свои иновативни софтуерни продукти
у твърдени в прак тиката.
Работата на конференцията бе организирана в три
секции, в следните тематични направления: „Бизнес
информационни системи”;
„Електронен бизнес” и „Изчисления в облака”; „Мобилни и интернет технологии” и
„Управление на съдържанието и Big Data”. Общият брой
доклади е 71, разработени
от 12 професори, 18 доценти, 25 главни асистенти и
асистенти, 21 докторанти и
2 студенти. Сред авторите на
доклади освен от България
има преподаватели от университети в Русия, Полша,
Молдова и Украйна.

Публична лекция на
тема „Лидерс т вото и
пътят на младите к ъм
успеха” изнесе пред студентите в Стопанска академия председателят на
Национално сдружение
„Младежки глас”, Тодор
Йосифов. Проявата, организирана от АЦККВО,
бе част от поредицата
събития под на дслов
„80 години Академия за
можещи”.
„Аз съм горд възпитаник на Стопанска
а к а д е м и я ”, с п о д е л и
още в началото на срещ ата гост-лек торът и
подчерта, че немалка
част от ръководството
на организацията също
са възпитаници на свищовската Алма матер.
П о д у м и т е м у, ч о в е к
никога не трябва да забравя откъде е тръгнал
и винаги трябва да цени
всяка една своя стъпка по п ът я к ъм успе ха. „Светът се развива
динамично и младите
хора са основен дви-

гател на този прогрес”,
каза гостът и окуражи
с т уден т и те в за лата,

говор за партньорство
и сътрудничество между
СA и „Младежки глас”.

че всеки от тях може
да бъде лидер, стига да
поиска. В лекцията си
Тодор Йосифов гово ри още за назначения
ръководител и лидера,
като поясни и по какво
се различават.
В деня на публичната
лекция бе подписан до-

Целта е чрез съвместни
дейности да се работи за
повишаване на интереса
и мотивацията на студентите за професионална
реализация и кариерно
развитие посредством
по-ефективно теоретичното и практическо обучение.
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Стопанска академия бе домакин на престижен форум,
посветен на застрахователния и осигурителния пазар
Национална конференция с международно участие на тема „Застрахователният и осигурителният
пазар: визия, приоритети и
очаквания за управление
на промяната” се проведе в
Свищов. Домакин и основен
организатор на престижния
форум бе Стопанска академия, а съорганизатори
бяха Фондация „Проф. д-р
Велеслав Гаврийски”, Комисия за финансов надзор,
Асоциация на българските
застрахователи и Българска
асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно
осигуряване. Конференцията бе посветена на 80 г. от
създаването на Стопанска
академия и 20 г. от учредяването на Фондация „Проф. д-р
Велеслав Гаврийски”.
„Мисията на конференцията е в специализирана професионална среда с участието на водещи чуждестранни
експерти да се обсъдят стратегически проблеми, идеи,
решения и добри практики в
областта на застраховането
и осигурителните системи в
Р България”, подчерта при

откриване на форума проф.
д-р ик. н. Нено Павлов –
председател на УС на Фондация „Проф. д-р Велеслав
Гаврийски”. Той припомни, че

академик и минист ър на
финансите), а през 1950 г. е
учредена катедра „Застрахователно дело”, за което
изключително голям принос

именно в Стопанска академия през учебната 1938/1939
г. се поставя началото на
преподаването в България
на специализиран академичен курс по общо обучение
за застраховането с титуляр доц. д-р Иван Стефанов
(в последствие, професор,

има проф. Гаврийски – неин
създател и пръв ръководител. Проф. Павлов подчерта,
че опита на свищовската
застрахователна школа покъсно се пренася и в други
висши училища, но катедра
„Застраховане и социално
дело” при Стопанска акаде-

мия все още е единствена в
страната.
Приветствие към участниците в престижния форум
от името на ректора и на
академичното
ръководство
отправи проф.
д-р Марияна
Б ож и н о в а –
з а м.- р е к т о р
„Учебна дейност”. Тя връчи
плакети за заслуги към Стопанска академия на четири
организации,
ко и т о п о л у чиха техните
пр едсед ат е ли: Фондация „Проф.
д-р Велеслав
Га в р и й с к и ”;
КФН; АБЗ; БАДДПО.
Ключови докладчици в
конференцията от чуждестранните участници бяха:
Олав Джоунс – зам.-генерален директор и директор
на Департамент „Икономика и финанси” в Insurance
Europe, Брюксел, Белгия;

Арно Вилке – генерален мениджър „Живото и здравно
застраховане” – централно
и източноевропейски пазари, Хановер, Германия;
д-р Дариа Пу пашенко –
Hannover Re, отговаряща
за Североизточна Европа и държавите от СНГ. В
конференцията участваха
общо около 80 души, сред
които представители на 10
български университета и
БАН, изпълнителни директори на застрахователни
и пенсионно-осигурителни дружества, членове на
надзорни и управителни
съвети, представители на
брокерски структури, президенти на асоциации, представители на КФН, НОИ,
Икономически и социален
съвет, Българска стопанска
камара. Работни езици на
конференцията бяха български и английски език с
ползване на симултантен
превод. В рамките на двата
основни тематични панела
бяха презентирани около
40 доклада, които ще бъдат
публикувани в специален
сборник, издание на СА.

Четвърт век отбеляза катедра ТТБ Нова версия на счетоводен продукт,
Кръгла маса с международно участие на
тема „Търговският и туристическият бизнес в
условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” организира
катед ра „Търговски и
т уристически бизнес”.
Форумът бе посветен на
25-годишнината на катедрата и 80-годишнината
на свищовското висше
училище. Сред гостите
на тържественото заседание бяха зам.-ректорът
проф. д-р Марияна Божинова, деканът на факултет „Производствен
и търговски бизнес” –
проф. д-р Любчо Варамезов, председателят на
Общински съвет - Свищов, зам.-кметът Анелия
Димитрова, проф. д-р ик.
н. Николинка Сълова от
Икономически университет – Варна с ценен
принос за дългогодишното меж дукатедрено
сътрудничество и академичното израстване
на преподавателите от
катедрата-домакин, доц.
д-р Виолета Димитрова
– ръководител катедра

„Икономика и управление на търговията” при
ИУ – Варна, проф. д-р
Димитър Тадаръков – ръководител катедра „Икономика на туризма” при
УНСС, представители на
сродни катедри по търговия и туризъм от други
висши училища от България и чужбина.
Представяйки летописен доклад за историята
на научното звено, ръководителят на катедрата доц. д-р Светослав
Илийчовски подчерта: „В
своето развитие, олицетворявайки духа и волята
на Дарителя, катедрата
продължава да изпълнява
една от неговите отколешни мечти: „… във Висшето търговско училище в
Свищов да се преподават
търговските науки, финансовите науки, търговското право…”. По повод
25-годишнината на катедрата са изработени специални сувенири, които
доц. Илийчовски връчи
в знак на признателност
и благодарност на доц.
д-р Венцислав Минков и
проф. д-р Михаил Дочев,

като част от първооснователите на катедрата, и
на проф. Сълова.
В рамките на кръглата
маса бяха представени
два пленарни доклада на
водещи изследователи
на търговската и туристическата наука и практика. Проф. д-р Данчо
Данчев презентира „Съвременни измерения на
глобалната търговия на
дребно”. Вторият пленарен доклад, представен от проф. д-р Марин
Не ш ко в, б е н а т е м а:
„Устойчивото развитие
на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на
Р България”. За участие
във форума са получени
общо 111 научни доклада
от 123 участници, сред
които представители на
13 български университета, изследователи от
Азербайджански държавен икономически университет и Молдовска
икономическа академия,
представител на бизнес
практиката. Докладите
са публикувани в двутомен сборник.

предоставен безвъзмездно на Стопанска академия за обучение, демонстрираха пред студенти
и преподаватели представители на практиката.
Управителят на „Бонев Софт Одитинг” ООД Тодор
Христов, управляващият съдружник и регистриран
одитор Траяна Христова, и мениджърът по продажби Царка Михайлова обясниха на студентите как
могат да използват счетоводната програма АЖУР
– L не само по време на обучението им, но и след
това в бъдещата им работа. Лекторите представиха
най-новите разработки и възможности на програмата, които се използват в практиката и имат над
4000 внедрявания. Те демонстрираха на практика
възможностите на новата версия и новия модул на
АЖУР – L, улесняващи работещите с този продукт.
Коментирани бяха новите възможности за управление на данни и взимането на полезни решения
чрез използването на продукта, преминал през
много версии, но първоначално създаден през 1990
г. като счетоводна програма „от счетоводители за
счетоводители”. В срещата участваха и регионалните търговски представители на фирмата за Русе
и Велико Търново.
След презентацията, ръководството на фирмата
проведе и работна среща с ректора доц. д-р Иван
Марчевски. Двете страни подписаха договор за
партньорство и сътрудничество, сред целите на
който е осъществяване на целенасочена политика
за ефективна професионална реализация на завършилите в Стопанска академия кадри. По време
на срещата бяха обсъдени и конкретни дейности за
осъществяване на активен обмен на опит, научни
кадри и лекторски състав, за реализация на проекти в интерес на бизнеса и образователните цели
на Академията.
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Близо 100 Еразъм+ партньори на СА осигуряват
за студентите обучение и практика в чужбина
Близо 100 междуинституционални договори
за кредитна мобилност
на студенти по програма
Еразъм+ има Стопанска
академия с чуждестранни университети – 52 от
висшите училища са в
програмни страни, а 44
са в партниращи държави. Това обяви директорът на Центъра за
международна дейност
доц. д-р Маруся Смокова на първата за настоящата у чебна година
информационна среща
по програмата за студенти и докторанти. По
думите й, програмата е
насочена към създаване
на модерно висше образование, базирано на
стабилни партньорства
между образователните
институции и бизнеса,
като същевременно насърчава заетостта, със
специален акцент върху
борбата с младежката
безработица.
Стопанска академия
притежава разширена
Еразъм+ харта за висше
образование, на базата на която студентите

и докторантите могат
да реализират мобилности с цел обучение
или практика в чужбина.
По време на срещата
директорът на международния център обърна
внимание на студентите,
какво е важно за тях при
реализиране на мобилности, какви са изискванията и начините за
кандидатстване, какви
грантове се получават
по програмата в различните държави и какво се
финансира с тези средства. Присъстващите
получиха ценни съвети
за това, как да изберат висшето училище и
дисцилините, по които
да се обучават, как да
подготвят индивидуалния си учебен план в
приемащата институция.
Относно мобилностите
с цел прак тика стана
ясно, че те се признават в Стопанска академия като преддипломна
практика за студентите,
а докторантите могат да
използват възможността, за да се докоснат до
опита на чуждестранни

учени.
По време на срещата бяха представени
данни от изследвания
на Европейската комисия, свързани с това,
какво т ърсят работодателите при подбор
на ка д ри и връ зката
със ст удентските мобилности по Еразъм+.
Част от представената
информация сочи, че
64% от работодателите предпочитат хора
с международен опит,
натрупан чрез обучение
или практика в чужбина.
Един от трима студенти,
реализирали мобилност
с цел практика, получават предложение от
същия работодател за
работна позиция, а един
от 10 студенти стартира
собствен бизнес.
В информационната среща участва ха
и ст уденти, реа лизирали мобилност с цел
о бу ч е н и е в По л ш а и
Русия, които споделиха
своя опит, впечатле ния и разказаха, какви
са ползите за тяхното
развитие.

„Легендите” отново излязоха на зеления терен
„Легендите” е първият
Алумни клуб в състава
на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”, учреден през

2005 г. Клубът обединява
хора от различни поколения със специално отношение към футбола –
основната част от членовете са били в студентските отбори по футбол,
завоювали шампионски
титли от националните
ст удентски игри през
1982-1983 г. и 1989-1990 г.

и в отборите-медалисти
в периода 1996-1998 г.,
а друга част са преподаватели и бивши възпитаници, любители на
този спорт. Всяка есен

„Легендите” си д ават
среща на зеления терен
в Свищов и тази година,
за 11 път отново се събраха в родната А лма
матер. С „Добре дошли
в Стопанска академия”
по традиция ги посрещна проф. д-р Красимир
Шишманов – един от съоснователите на клуба.

Приветствие к ъм „Легендите” от името на
академичното ръководство отправи зам.-ректорът доц. д-р Николай
Нинов.
Разделени на два равностойни отбора в бели и
сини екипи на Стопанска
академия, членовете на
клуба проведоха традиционната си фу тболна
среща на ста диона в
ака демичния спортен
комплекс. Преди мача,
„Легендите” поднесо ха цветя на футболното
игрище, к ъдето преди
години буквално оставя
сърцето си един от членовете на клуба и с едноминутно мълчание почетоха паметта на Марин
Велков. В тазгодишната
среща с повече точни попадения в противниковата врата победи отборът
в сини екипи, но както
коментираха след мача
„Легендите”, за всички
крайния резултат е приятелството между тях и
неповторимите приятни
емоции.

Програма
за тържествено честване
на 80 г. СА „Д. А. Ценов“
/7-11 ноември 2016 г./

7 ноември (понеделник)
Откриване на обновената музейна експозиция в СA
(16:00 часа).
8 ноември (вторник)
Провеждане на Тържествено общо събрание на СA
„Д. А. Ценов“ – Свищов (11:00 ч.).
Празнично шествие до манастира „Св. Св. Петър и
Павел“. Поклонение, поднасяне на венци, цветя и заупокойна панихида на гроба на Димитър А. Ценов (15:30 ч.).
Тържествено събрание - концерт „80 години Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов“ за гражданите и гостите на гр. Свищов в Първо българско народно
читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ (18:30 ч.).
9 ноември (сряда)
Откриване на Международна научна конференция
на тема: „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, посветена на 80-ата годишнина от
основаването на СA „Д. А. Ценов“ – Свищов (10:00 ч.).
10 ноември (четвъртък)
Закриване на Международната научна конференция
(13:00 ч.)
Откриване на Национална среща на университетските центрове за кариерно консултиране и развитие
в страната (14.00 ч.).
11 ноември (петък)
Ден на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов (10:00 ч.).
Ден на „отворени врати“ в Стопанската академия за
ученици и граждани (10:00 ч.).
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