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НАД 440 СРЕДНОШКОЛЦИ ОТ СТРАНАТА УЧАСТВАХА В ТРИ ИЗДАНИЯ НА
НАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
С топанска ака демия
„Димит ър А. Ценов” за
поредна година даде възможност на средношколци от цяла България да
участват в Националното
ученическо състезание по
икономика, което се провежда в различни направления. През м. ноември и
м. декември, свищовското
висше училище посрещна
над 440 ученици, които
се конкурираха в три поредни издания на средношколската надпревара.
Състезанията бяха организирани от девет катедри
и Академичен център за
кариерно консултиране и
връзки с обществеността.
Участващите средношколци представиха средни
училища и професионални
гимназии от Благоевград,
Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Генерал Тошево, Горна Оряховица,

Гулянци, Добрич, Казанлък,
Кнежа, Кърджали, Левски,
Монтана, Плевен, Пловдив,
Полски Тръмбеш, Разград,
Русе, Свищов, Силистра,

управление на туризма”,
„Управление на проекти”, „Аграрна икономика”,
„Икономикс”, „Митнически и данъчен контрол”, в

Славяново, Сливен, Стара
Загора, Хайредин, Червен
бряг, Шумен, Ямбол.
22-то издание на Националното ученическо
състезание се проведе в
шест направления – „Счетоводство”, „Икономика и

които участваха 247 ученици от 27 училища в 20 града.
23-то издание се проведе
в направленията „Маркетинг” и „Меж дународни
икономически отношения”,
и предизвика за участие 70
ученици от осем училища в

седем града. 24-то издание
бе по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ и
средношколската надпревара в това направление
за първи път протече под
формата на пряка междуучилищна конкуренция. В
рамките на два дни, в това
направление се състезаваха 124 ученици от 18 училища от 15 града.
Приветствия от името на
академичното ръководство
към учениците и техните
учители поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални
комуникации – доц. д-р
Николай Нинов. Участниците в състезанията бяха
приветствани и от ръководители или представители
на катедрите-организатори
в отделните направления.
Разпределени в различни
аудитории по екипи или
за индивидуално предста-

вяне, състезателите бяха
подпомагани от ментори, в
лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти
от съответните специалности. Представянето на
участници бе оценявано от
журита, в състава на които
бяха академични преподаватели и представители на
практиката. Освен множеството награди за 1, 2 и 3
място, награди на Ректора и на съответните катедри, награди, осигурени от
бизнеса, всички участници получиха сертификат,
който им дава правото да
бъдат записани за студенти в Стопанска академия
по първа желана специалност и форма на обучение. Първите 120 кандидат-студенти в Стопанска
академия се регистрираха
в рамките на Национално
ученическо състезание по
банкиране.

Реализиран е 100 % прием на Високо признание получи Еразъм+ офисът на СА
Еразъм+ офисът при ЦРЧР, Татяна Калканова ма „Еразъм+“. Тази годистуденти за учебната 2017-2018 г. Стопанска
академия е на ежегодно провежда- на само пет висши училиСтопанска академия реализира на 100% субсидирания от държавата прием на
студенти за академичната
2017-2018 година в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.
Това съобщи на пресконференция зам.-ректорът по
студентска политика и институционални комуникации,
доц. д-р Николай Нинов. Той
поясни, че според данни на
Министерството на образованието и науката, само 8 от
52 държавни висши училища
са изпълнили одобрения им
план-прием. Пресконференцията бе по повод отчитане
на резултатите от приключилата кандидатстудентска
кампания за учебната 20172018 г. и старта на новата
кампания за учебната 20182019 г. В срещата с медиите
участваха още Галя Божкова
– ръководител на отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и доц. д-р Драгомир
Илиев – директор на Център
за дистанционно обучение.
По отношение на приема
в ОКС „бакалавър”, Галя Бож-

кова поясни, че от кандидатствалите над 1100 души, по
държавна поръчка са приети 524 в редовна форма на
обучение и 140 в задочна, а
в платено обучение са записани 11 за редовна форма и
156 в задочна. Най-високият
бал при класираните студенти за редовно обучение е
29,92 (при максимален 30), а
за задочно е 29,89. Освен, че
е изпълнен на 100% приемът
по държавна поръчка в ОКС
„магистър”, доц. Илиев отчете и ръст на приетите в платена форма, при тенденция
на спад през предходните години. В приема на магистриикономисти в дистанционно
обучение – 658, има ръст от
7,2%, а при неикономистите
ръстът е много по-значителен – 53,4%.
Във връзка със старта на
Кандидатстудентска кампания 2018 (в средата на м.
ноември), бе представена
и визуализацията на новия
слоган на Стопанска академия – „Инвестирай в себе си
при нас!”.

отличен за качествено
изпълнение на проект по
Програма „Еразъм+” от
Националната агенция
на програмата – Център
за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Наградата е присъдена
за успешно реализирани
проекти за мобилности
на студенти и персонал
в сферата на висшето
образование между Програмни и Партниращи
държави. Свищовската
академия получава за
първи път награда за
проекти, които имат 100
% изпълнение на заложените количествени и
качествени цели, и 100
% удовлетвореност на
реализиралите входяща
и изходяща мобилност.
Наградата – сертификат
и плакет за ц ялостно
качествено изпълнение
на проекти по Програма
„Еразъм+” бе връчена
на ректора доц. д-р Иван
Марчевски от изпъ л нителния директор на

ната Валоризационна
конференция.

ща в България получиха
отличието за качествено

Показател за постигнатите резултати е и
това, че институционалният Еразъм+ координатор на свищовското
висше училище – доц.
д-р Маруся Смокова, за
втора поредна година е
канена да води лекции
на информационни те
дни, които ежегодно провежда ЦРЧР по Програ-

изпълнение на проекти
по различни к лючови
дейности на Програма
„Еразъм+”. Стопанска
академия е партньор и
по проек т за изгра ждане на стратегически
партньорства в сферата
на висшето образование, който също е сред
отличените със знак за
качество.
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Представиха ролята на Агенция
„Митници” в Председателството
на ЕС. Представени
на Съвета на ЕС вета
бяха основните функции,
Презентация на тема
„Ролята на Агенция „Митници” в Председателството
на Съвета на Европейския
съюз” се състоя в Стопанска академия. Срещата
бе в рамките на проект
на Агенцията, целящ да
повиши информираността
на студентите по темата
за предстоящото Председателство на България
от гледна точка на митническата администрация.
Лектор бе Гинка Конярска
– координатор на Агенция
„Митници” по подготовката
за българското Председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г. Тя оглавява
отдел „Европейски отношения” в дирекция „Международни отношения” в
Агенцията и е член на Асоциацията на възпитаниците
на Корейската агенция за
международно сътрудничество /KOICA/.
В своята презентация
лекторът припомни какво
представлява Съвета на
Европейския съюз, какви
функции има Европейската комисия и как се осъществява ротационното
Председателство на Съ-

задачи и отговорности на
Председателството, както
и подготовката на Агенция
„Митници”. Гинка Конярска
подчерта, че годината на
българското Председателство на Съвета на ЕС
съвпада с отбелязването
на 50-годишнината от създаването на Митническия
съюз на ЕС. Говорейки
за приоритетите в митническата област по време
на Председателството,
лекторът посочи основните задачи и предизвикателства, които стоят
пред българските митници
в рамките на работните
групи „Митнически съюз”
и „Митническо сътрудничество”.
Студентите имаха възможност да се информират още за структурата
и функционирането на
митническата дейност на
ниво ЕС, законовата база
на Митническия съюз и как
се осъществяват митническите политики в Евро
съюза. Представени бяха
и предстоящи дейности и
събития, свързани с работата на българските митнически експерти.

Стопанска академия чества 81 години

С

честване на патронния празник
– 8 ноември и
провеж д ане на международна научна конференция, Стопанска
академия отбеляза 81
години от своето създаване. Тържествената
церемония за патронния
празник се състоя пред
паметника на Дарителя,
където слово за Димит ър Ценов произнесе
доц. д-р Ирена Емилова,
преподавател от катедра
„Мениджмънт”. В израз
на благодарност, признателност и почит към
Димитър Ценов, който
преди 105 години прави
щедрото си дарение за
създаване на свищовското висше училище,
венци и цветя поднесоха
ректорът и академичното ръководство, община
Свищов, студенти, преподаватели и служители. Присъстващите на
тържествената церемония участваха в литийно
шествие и поклонение
пред гроба на Дарителя.
Международната научна конференция бе
на тема „Финансово икономическата интег-

Докторанти представиха свои разработки
Десетата докторантска
научна сесия, която се проведе в Стопанска академия,
за поредна година даде възможност на млади изследователи да представят свои
научни разработки, които се
публикуват в специалното
академично издание Годишен
алманах „Научни изследвания на докторанти”. Докторантската сесия, организирана от редакционния съвет,
откри главният редактор на
изданието, доц. д-р Стефан
Симеонов. Приветствие към
участниците отправиха зам.ректорът по научноизследователска и проектна дейност
– доц. д-р Тодор Кръстевич
и зам.-главният редактор на
Алманаха – доц. д-р Росица
Колева.
В научната сесия участваха докторанти от трите форми
на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. В
тазгодишното издание свои
разработки представиха и
двама докторанти от Мароко,
които през настоящия семестър се обучават в Стопанска
академия по програма „Еразъм+”. Представянето на док-

торантските разработки бе
организирано в три паралелно работещи секции. Първата

Тазгодишното издание
на форума отново бе с конкурсен характер и журитата

секция обедини докторанти
с разработки в областите
финанси, макроикономика,
застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха
представени изследвания в
областта на контрола, анализа, счетоводството и информатиката. Докторантите
в трета секция презентираха
разработки, свързани с мениджмънт, маркетинг, международна икономика, индустрия, аграрна икономика,
търговия и туризъм.

отличиха с награди най-добре
представили се трима докторанти във всяка от трите
секции. Първенците бяха
наградени със специално
изработен плакет и ваучер
за закупуване на специализирана научна литература.
Представените ст удии и
статии ще бъдат публикувани в предстоящия брой на
Годишен алманах „Научни
изследвания на докторанти”, който ще бъде отпечатан
през 2018 г.

рация на България в ЕС
за 10 години членство
– предизвикателства и
перспективи”. Форумът,
организиран съвмест-

Съюза на икономистите в
България – проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
изнесе пленарен доклад
на тема „Икономическа-

но със Съюза на икономистите в България,
предизвика за участие
над 40 български и чуждестранни учени. Тържественото пленарно
заседание откри заместник-ректорът по научноизследователска и проектна дейност – доц. д-р
Тодор Кръстевич, който
приветства участниците и гостите от името на
академичното ръководство. Председателят на

та и финансова интеграция на България към ЕС:
постижения и проблемни области”. Работата
на научно-практическа
конференция бе организирана в два основни тематични панела
– „ Членството на България в ЕС – десет години
по-късно: реалности и
очаквания” и „Пазари,
финансова стабилност,
икономически политики
и устойчиво развитие”.

Студенти се запознаха с възможности за
подкрепа на стартиращи предприемачи
Информационна среща
по програма „БАКБ Предизвикателство” се състоя в Стопанска академия,
организирана от факултет
„Производствен и търговски бизнес” и Център „Ринкър” към Фондация BCause.
Целта на срещата бе да бъде
представена пред свищовските студенти програмата,
която на конкурсен принцип
подкрепя предприемачи
в начален етап на развитие, с фокус върху „зелени”
и устойчиви инициативи.
Срещата откри деканът на
факултета проф. д-р Любчо
Варамезов. Той подчерта, че
в учебните планове на всички специалности, развивани
от катедрите в състава на
факултета, присъства поне
една дисциплина, свързана
с предприемачеството.
Гост-лектор бе възпитаникът на Стопанска академия,
Павел Панайотов – директор
„Програми за предприемачество” на Център „Ринкър”.
Той поясни, че Програма
„БАКБ Предизвикателство“

предоставя възможност на
предприемачи в начален
етап на развитие да получат
подкрепа за своята идея, да
изработят жизнен бизнес
модел и да създадат своя
първи бизнес план. Програмата е предназначена за
предприемачи с бизнес идея,
насочена към положително
въздействие върху хората и
общностите – със социален
или екологичен ефект. Участниците в тази програма ще
бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър
център, като практическите
обучения осигуряват срещи
с предприемачи и взаимна
подкрепа между участващите екипи.
В рамките на срещата
бяха представени и други
програми, които развива
център Ринкър в изпълнение
на своята мисия – да насърчава образованието, ученето
през целия живот и да подпомага предприемачеството
и развитието на бизнеса в
България.
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Отличници получиха награди при честването
на Студентския празник
П
разникът на българските студенти – 8 декември, бе честван
в Стопанска академия с
т ържествена церемония,
на която по традиция се
отличават изявени студенти
и отличници. Сред гостите
на тържеството бяха Генчо
Генчев – кмет на община
Свищов, Валери Найденов
– журналист, основател на
вестник „24 часа” и главен
редактор на редица вестници и списания, Иван Иванов
– член на УС на „Булстрад
Виена Иншурънс Груп”, Николай Чернев – собственик на
„Мусала Иншурънс Брокер”,
Емил Ангелов – главен изпълнителен директор на „Банка
Пиреос България” АД, зам.председател на Съвета на
Директорите и зам.-председател на Изпълнителния
комитет.
С обръщение към студентите и приветствие към
ака демичната общно с т,
тържествената церемония
откри ректорът доц. д-р Иван
Марчевски. Той пожела на

студентите да си създават незабравими спомени и ценни
приятелства от студентските

дателят на Студентски съвет
– Васил Филев, кметът на
Свищов, Валери Найденов и

скамейки, които да пазят
през целия си живот, да бъдат
горди, от това, че са част от
над 140-хилядното семейство
от възпитаници на Стопанска
академия и следвайки своите смели мечти, да правят
страната ни могъща. Поздравления към свищовските
студенти отправиха предсе-

присъстващите ръководители на финансови институции.
За празника на студентите,
кметът Генчо Генчев връчи
символичния ключ на град
Свищов на председателя на
Студентски съвет, като изрази увереност в отговорността на младите хора, а Васил
Филев благодари за гласува-

Стипендии за свищовски студенти
учредиха финансови институции
В рамките на тържествената церемония по честване на Студентския празник,
бяха връчени и стипендии,
учредени за изявени свищовски студенти за учебната 2017/2018 година от
финансови институции.
Иван Иванов – член на
УС на „Булстрад Виена Иншурънс Груп” обяви номинираните трима студенти по
ежегодната стипендиантска програма на Булстрад.
Еднократната стипендия на
името на „Румен Янчев”, в
размер на 2000 лв., за обучение на студент в редовна
форма в магистърска програма по специалност „Застраховане”, получи Иванка Петрова. Присъдените
две стипендии в категория
„Булстрад – млад лидер”, в
размер на 1000 лв. за обучение на студент в 3-ти и в
4-ти курс бяха съответно
за Цветан Цаков от спец.
„Маркетинг” и Яница Димитрова от спец. „Бизнес
Информатика”.
Собственикът на „Мусала иншурънс брокер” – Николай Чернев, връчи предоставените от компанията
две стипендии на студенти
от 3 курс, спец. „Застраховане и социално дело”,

редовно обучение – Полина
Димитрова и Йонко Петков.
Пет стипендии от по
3000 лв. бяха присъдени на
свищовски финансисти по
конкурс на „Банка Пиреос
България”, катедра „Финанси и кредит” и Фондация
„Проф. д-р Минко Русенов”.
Стипендиите бяха връчени
от Емил Ангелов и проф. д-р
Андрей Захариев – председател на УС на Фондацията
и ръководител на катедра
„Финанси и кредит”. В категорията студенти, обучаващи се в спец. „Финанси” в
ОКС „бакалавър”, стипендианти са Нергин Фейзула – 4
курс, Анна Драшанска – 4
курс и Екатерина Ангелова – 3 курс. В категорията
студенти, обучаващи се в
спец. „Финанси”, МП „Финансов мениджмънт” в ОКС
„магистър”, стипендии получиха Беатрис Любенова
и Антоанета Кулаксъзова.
Ръководителите на финансови те инс т и т у ции
споделиха, че са очаровани от нивото на подготовка на участвалите в
конкурсите за стипендианти свищовски студенти
и са били сериозно затруднени при избора на
победителите.

ното им доверие.
По традиция, при честването на Студентския празник
бяха обявени ежегодните студентски награди и стипендии
за отличен успех, активна
студентска и обществена дейност. Връчени бяха и стипендии, учредени от финансови и
застрахователни институции
за свищовски студенти-отличници. Наградата в категория „Обществено изявена
личност”, ректорът връчи на
Антоанета Кулаксъзова – МП
„Финансов мениджмънт”. Наградата на Студентски съвет
за изявен спортист бе присъдена на отбор „Футзал”.
Ежегодната награда на
Общински съвет – Свищов,
учредена на името на Григор Начович, тази година бе
присъдена на Станислава
Стоянова и Рая Драгоева – IV
курс, спец. „Финанси” с успех
Отличен 6.00. Тазгодишните
отличници на факултет „Мениджмънт и маркетинг” са

също две дами от 4 курс,
постигнали среден успех
Отличен 6.00 – Яница Димитрова от спец. „Бизнес информатика” и Милена Георгиева от спец. „Международни
икономически отношения”.
Награди за отличен успех от
факултет „Производствен и
търговски бизнес” получиха Драгомир Танев – спец.
„Икономика на т уризма”
и Аделина Владимирова –
спец. „Индустриална бизнес
икономика”. Отличниците
на факултет „Стопанска отчетност” са Анджела Генова – спец. „Счетоводство и
контрол” и Ирена Божанова
– спец. „Стопански и финансов контрол”.
За ползотворно сътрудничество и активно подпомагане на академичния живот
в Стопанска академия, ректорът доц. д-р Иван Марчевски връчи почетния знак на
висшето училище на кмета
на Общината – Генчо Генчев
и на гостите Валери Найденов, Иван Иванов, Николай
Чернев и Емил Ангелов.

Наша студентка спечели стипендия на Фондация „Еврика”
Беатрис Любенова – студент в магистърска програма „Финансов мениджмънт”
при Стопанска академия е
победител в тазгодишния
конкурс за именни стипендии на Фондация „Еврика”
в направление икономика.
Свищовската студентка е
отличена за постижения в
овладяването на знания в
областта на икономиката,
на името на акад. Евгени
Матеев. Беатрис е сред
отличниците на Стопанска
академия, дипломирали се
през 2017 г. в ОКС „бакалавър” с успех Отличен 6.00.
Сертификати за стипендиите на победителите бяха
връчени на официална церемония в Националния
политехнически музей – гр.
София, от Мария Габриел –
еврокомисар за цифрова
икономика и цифрово общество. Гости на тържеството
бяха още Таня Михайлова
– зам. министър на образованието и науката, Васил
Велев – председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България, акад.
Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация
„Еврика” и членове на Съвета, ректори и зам.-ректори
на висши училища, сред
които и доц. д-р Николай
Нинов – зам. ректор на СА

„Д. А. Ценов”, общественици
от партньорски организации
и студентски съвети.
Вече двадесет и осем
години Фондация „Еврика”
предоставя стипендии на

Габриел поздрави младите
хора за спечелените стипендии и подчерта, че е
много вдъхновяващо да се
видят толкова светли умове
и талант в днешното ни

даровити и изявени ученици
и студенти, определени чрез
конкурси или за получени
медали в международни
средношколски олимпиади.
Стипендиите, присъдени
чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български
учени и общественици с
принос в развитието на българската и световна наука,
техника и технологии
В своето слово Мария

поколение. „Те въплъщават
това, от което се нуждаем най-много днес – отлични умения, новаторски
идеи, истинска визия”, каза
Мария Габриел. Приветствия към студенти и ученици с изявени способности в
науката и техниката – стипендианти на Фондацията,
отправиха Таня Михайлова,
акад. Кирил Боянов и други
гости.
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Над 200 студенти от 5 континента
участваха в конкурс на СА
Студенти от 33 университета в 19 държави от 5
континента участваха в
конкурс за есе, организиран от Стопанска академия по Проект „Младежта,
университетите и бизнесът
– ключови партньори в
постигане на Глобалните цели за устойчивото
развитие”. Резултатите от
реализирания проект бяха
представени в рамките на
кръгла маса, посветена на
Глобалните цели за устойчиво развитие. Във форума
участваха зам.-кметът на
община Свищов – Анелия
Димитрова, преподаватели и студенти от Стопанска
академия, чу ждестранни студенти по програма
Еразъм+.
Ръководителят на проекта, доц. д-р Анастасия
Марчева – преподавател
към катедра „Стратегическо планиране” подчерта,
че в реализиране на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г.
особена роля се пада на
качественото образование (Цел 4). Представяйки

резултатите от проекта,
гл. ас. д-р Зоя Иванова
сподели, че в отговор на
социалните, икономическите, екологичните и управленските предизвикателства пред обществото,
изследователският екип се
е насочил към ключовите
партньорства в триадата
„Младеж – Университети
– Бизнес”, като инструмент
в реализацията на Глобалните цели за устойчиво
развитие.
Проведеният в рамките
на проекта международен
конкурс за студентско есе
бе на тема „Моят принос
за реализиране на целите
за устойчиво развитие до
2030 г.”. За участие в конкурса са представени 225
есета на студенти от Азербайджан, Белорусия, Бразилия, България, Германия,
Грузия, Египет, Индия, Казахстан, Колумбия, Литва,
Молдова, Полша, Руска
федерация, САЩ, Сенегал,
Сърбия, Украйна, Черна
Гора. Есетата ще бъдат
публик увани на диск с
ISBN.

2017

„Индустрия 4.0” обсъждаха студенти и преподаватели
Кръгла маса на тема
„Индустрия 4.0” организира катедра „Индустриален
бизнес и предприемачество”. В научния форум,
който се проведе в учебната база в с. Орешак, участваха 51 преподаватели и
докторанти от катедрата,
студенти от III и IV курс,
обучаващи се в специалност „Индустриална бизнес икономика”. Ръководителят на катедрата – доц.
д-р Искра Пантелеева,
откри кръглата маса, а гл.
ас. д-р Емил Николов направи кратък преглед на
историческото развитие
на индустрията, от гледна
точка на трансформациите
и индустриалните революции, като постави акцент върху „Индустрия 4.0”.
Представена бе същността
на концепцията като обединяваща промишленото
производство с модерната информационна и
комуникационна техника,
и пораждаща промени на
пазара на труда, в жизнената среда, политическата
система, технологиите и
идентичността на човека.
Разгледани бяха кибер-фи-

зичните системи, интернет
на нещата и изчисленията
в облак, като основни компоненти на модела „Индустрия 4.0”. Коментирани

страната ни, възможностите
да се реализира концепцията в българската индустрия, бъдещите ползи
и потенциалните рискове

бяха ползите, които „Индустрия 4.0” предоставя
за отделните предприятия
и икономиката в териториален, отраслов и национален план. Идентифицирани бяха и потенциалните
опасности, свързани найвече със загубата на работни места, проблемите на
пазара на труда и негативните социални последици.
Студентите представиха
свое виждане за състоянието на икономиката в

в икономически, социален
и екологичен аспект.
В рамките на кръглата маса бе излъчена импровизирана новинарска
емисия, отразяваща събитието, с водещи ст удентите Юксел Ибрямов и
Ана Петкова. Сключен бе
и меморандум за сътрудничество между катедра
„Индустриален бизнес и
предприемачество” и „Бетонекс – Бакалов” ЕООД
– гр. Троян.

Идеи за винен туризъм презентираха студенти Студенти се конкурираха с
проекти за личен успех

Кръгла маса на тема
„Винен туризъм – състояние и перспективи за развитие” се проведе в СА,
по проект с ръководител
доц. д-р Пенка Горанова и
финансиран по линия на

оценяваше разработките, бе
председателствано от проф.
д-р Никола Янков от катедра
„Маркетинг”. В състава на
журито бяха преподаватели
и от катедрите „Икономика
и управление на туризма”,

вива и рекламира виненият
туризъм в България, така
че да привлича все повече туристи от страната и
чужбина.
На първо място се класира екипът на Лилия Пет-

ИНИ. При откриване на
кръглата маса доц. Горанова – преподавател към
катедра „Маркетинг” поясни, че проектът е насочен
към проучване ролята на
винения туризъм за устойчиво развитие на районите
(Дунавски и Тракийски) за
производство на регионално вино в България. Със свои
презентации по темата, в
кръглата маса участваха
студенти от специалностите
„Маркетинг” и „Икономика
на туризма”. Интердисциплинарното жури, което

„Статистика” и „Стратегическо планиране”.
В сформираните общо
8 екипа участваха студенти от 2, 3 и 4 курс на спец.
„Маркетинг”, от 2 и 4 курс
на спец. „Икономика на туризма”. В своите разработки студентите дефинираха
какво е винен туризъм, коментираха българския опит
в тази сфера, на какъв етап
е развитието му в Европа и
нарастващия интерес към
него. В студентските презентации бяха включени
предложения как да се раз-

кова и Вероника Асенова
– 4 к. спец. „Икономика на
туризма”. Затруднени в избора си, членовете на журито присъдиха две втори
награди за екипи от спец.
„Маркетинг” – третокурсниците Памела Христова и
Цветан Цаков, и четвъртокурсниците Сийка Жекова,
Теодора Цвяткова, Мерт
Дурхан, Иван Драгомиров.
Всички участници получиха
сертификати, а за студентите от класираните на 1 и 2
място отбори бяха осигурени и материални награди.

Конкурс за студентско есе
на тема „Моят личен проект: Какво да направя, за
да успея?” проведе катедра
„Стратегическо планиране”.
Свои разработки представиха
45 студенти от всички специалности и курсове на обучение в
свищовското висше училище.
Студентските есета и тяхното презентиране оценяваше
жури с председател доц. д-р
Михаил Чиприянов и членове
гл. ас. д-р Надежда Веселинова и гл. ас. д-р Юлиян Господинов – преподаватели в
катедрата-организатор.
На първо място журито
класира второкурсничката от
специалност „Финанси”, Петя
Маркова с есе на тема „Лидерският дух – трамплин за успешна кариера“. Според нея, ако
човек не вярва в собствените
си способности, то шансът за
успех значително намалява.
„Всеки ден е нова възможност
да развиваме себе си и да се
доказваме“, твърди в своето
есе победителката в конкурса.
Втора награда журито присъди на Александър Борисов в 4

курс, специалност „Публична
администрация” с есе на тема
„Мисълта – висшият инструмент
към успеха“. На трето място се
класира Ванина Копчева – първокурсничка в спец. „Финанси”,
която представи разработката
си, озаглавена „Успехът в моя
живот – как да го постигна?“.
Със специални награди
бяха отличени други петима
участници в конкурса на катедра „Стратегическо планиране“: Анелия Асенова – 4
курс, спец. „Международни
икономически отношения“;
Иван Иванов – 4 курс, спец.
„Стопанско управление“; Грета
Филипова – 2 курс, спец. „Счетоводство и контрол“; Нина
Вергилова – 4 к урс, спец.
„Маркетинг“; Галя Параделова – МП „Бизнес планиране“.
Наградите на отличените
студенти връчиха членовете
на журито, като обобщиха, че
успехът има различни измерения за всеки човек и изразиха
задоволство, че този конкурс
е провокирал младите хора да
открият какво за самите тях
означава да бъдат успешни.
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