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VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!
Уважаеми членове на 
академичната общност,
Днес отново ни е събрал един 

от най-възторжените и вечно 
млади празници – 8 декември. 
Той е не просто Денят на българ-
ските студенти, а много повече. 
Той е празник на академичното 
вдъхновение, на младостта и 
дързостта, но и на мъдростта и 
зрелостта. Празник, който пре-
потвърждава непреходността 
на университетската идея във 
времето, импулсира стремежа 
към познание и духовно общу-
ване, окрилява мечтите към 
широки хоризонти. За повечето 
хора, неизкушени от студентска-
та скамейка, е един обикновен 
ден, за нас е празник, който по 
отколешна традиция честваме 
най-тържествено. По този начин 
ние отново и отново съпрежи-
вяваме чувствата и вълненията 
на първия си студентски праз-
ник. Усещаме възторга на този 
ден, нетърпението, с което го 
очакваме, опиянението, с което 
го отбелязваме. И в това няма 
нищо неестествено.

Повече от столетие българ-
ската академична общност 
чества Студентския празник в 
особено разположение на духа, 
с приповдигнато настроение, 
тихо припявайки „����� ���-����� ���- ���-���-

DEMIA”, въпреки тревогите на 
деня, въпреки социалните, по-
литическите, икономическите 
проблеми на времето.

Университетът е призван да 
бъде място, където знанието 
намира своя дом. В този дом 
се събират науките, за да ум-
ножат силата си. Днес сме тук 
– в Стопанската академия, за 
да заявим за пореден път са-
мочувствието си на конкурен-
тоспособни участници в глоба-
лизиращата се образователна 
среда и уверения си поглед към 
бъдещето, което с неподправен 
ентусиазъм и професионализъм 

заедно градим. 
Уважаеми млади колеги,
Университетът не може да ви 

научи на всичко, но може да ви 
научи как да постигнете всич-
ко. Затова днес Ви пожелавам 
да носите винаги със себе си 
академичния дух, който цари в 
аудиториите. Никога не забра-
вяйте основните неща, които 
научавате тук – да мислите са-
мостоятелно, да сте толерант-
ни към различните мнения, да 
уважавате другите, да вярвате, 
че можете. Това са основни 
принципи, които, ако спазвате, 
ще Ви доведат до успеха и така 
ще изпитате удовлетворение от 
реализацията си. Помнете, че 
Вашият живот ще бъде точно 
такъв, какъвто решите да го на-
правите. Учете се, дерзайте в 
начинанията си! 

Десетилетия нашата Алма 
Матер инвестира в своите въз-
питаници могъщ потенциал от 
знания, генерира интелектуал-
ни умения, креативно мислене, 
творчески дух, зарежда ги с 
духа на позитивизма, предава 
им собствената си вяра в успеха 
на всяка инвестиция в образо-
ванието, окрилява стремежа им 
към бъдещето. Бъдете достойна 
част от нейната надежда за Вас. 
Вие сте бъдещите финансисти, 

счетоводители, лидери, дарени 
с изключителната привилегия 
да се обучават в Академия, дала 
на обществото респектиращи 
научни школи по застраховане, 
финанси, счетоводство и обу-
чила кадри за всички нива на 
обществено-икономическото 
управление.

Уважаеми колеги 
преподаватели,
Имаме шанса да обучаваме 

млади хора, които са избрали 
любимата ни Алма Матер за 
отправна точка в своята про-
фесионална реализация. Нека 
бъдем достойни продължители 
на делото на нашите учители, 
които превърнаха академичната 
кауза в своя съдба. Да научим 
нашите студенти, да вярват, 
че могат; че знанието е непод-
властно на превратностите на 
времето; че личностният успех 
зависи от желанието и амбици-
ята да се докажеш.

ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ на 
всички – студенти, преподавате-
ли, служители, които се чувстват 
свързани с динамичния акаде-
мичен живот в СА „Димитър А. 
Ценов”. 

Ректор
Проф. д-р Величко АДАМОВ

Скъпи приятели,
С голямо удоволст-

вие искам да Ви поз-
дравя по повод най-
младия и весел празник 
– 8 декември. Студент-
ството е времето, кога-
то можем и да учим, и 
да се забавляваме, за 
да съхраним прекрасни 
спомени. 

Ние от ��ESE� Ви же-
лаем да не спирате да 
предизвиквате себе си 
всеки ден. Да вярвате и 
да се борите за мечтите 
си. Да не се плашите 
от промените, а да се 
адаптирате към тях с 
лекота.

Винаг и  п о мн е т е, 
че: „Вчерашният ден 
е история. Утрешният 
е мистерия. Днеска е 
дар.”

Честит 8 декември!

Христина ГЕОРГИЕВА 
Председател на 

AIESEC – Свищов

Скъпи колеги,
В навечерието сме на 

един от най-красивите, най-
емоционалните и младеж-
ки празници – 8 декември. 
Празникът на българските 
студенти, на най-будната част 
от обществото, която има 
отговорната мисия да съх-
ранява изконните ценности, 
да отстоява смисъла на об-
разованието и да съгражда 
търпеливо и с много любов 
духовния облик на нацията. 

Имам честта и удоволст-
вието да Ви поздравя с на-
стъпващия празник и да Ви 
пожелая най-вече здраве, 
късмет във всяко начинание 
и сила, за да преодолява-
те всички препятствия по 
пътя си. Постигайте успехи, 
вървете с гордо вдигната 
глава през изпитанията на 
живота, за да сме достойни 
възпитаници на Академията.

Честит празник!
Йордан ГЪЛЪБОВ 

Председател 
на Студентския съвет

78  години след 
указа на Цар Борис ��� за 
създаване на Висше търговско 
училище в Свищов академич-
ната общност в крайдунавския 
град отново засвидетелства 
признание, почит, благодар-
ност и уважение към Дарителя 
Ценов. По повод патронния 
празник на Стопанската ака-
демия – 8 ноември, стотици 
студенти, преподаватели и слу-
жители участваха в тържестве-
на церемония пред паметника 
на Дарителя и в шествие до 
неговия гроб. 

В словото си за патронния 
празник доц. д-р Румен Еруса-
лимов припомни: „Много преди 
знаменитата реч на Мартин 
Лутър Кинг Димитър Ценов 
пише до кмета на Свищов „Аз 
имах една мечта …” и допъл-
ва „да направя нещо за своя 
роден град и за българина, ко-
муто предстои много културна 
борба”. 

Вече 78 години Академията 
непрекъснато се развива и 
укрепва. Тук за първи път спе-
циалностите се диференцират, 

създадена е първата българска 
финансова катедра, за пръв 
път започва да се преподава 
застраховане, въвежда се дис-
танционното обучение, прове-
дена е първата онлайн защита 
на дипломна работа. В знак на 
признателност към Дарителя 

Димитър Ценов венци пред 
паметника бяха поднесени от 
името на ректора, академично-
то ръководство, студентската 
общност и от студентската 
организация ��ESE�. Присъства-
щите на тържествена церемония 

студенти, преподаватели и 
служители на Стопанската 
академия участваха в шест-

вие и поклонение пред гроба 
на Дарителя, което премина от 
сградата на Ректората през цен-
тралния площад „Алеко” и глав-
ната улица, покрай Първото бъл-
гарско читалище до манастира 
„Св. св. Петър и Павел”, където 
е погребан Димитър Ценов. Ве-

ликотърновският митрополит 
Григорий в съслужение с отец 
Антон отслужиха панихида и 
заупокойна молитва. Присъст-
ващите почетоха паметта на 
Дарителя и поднесоха цветя 
на гроба му.

Патронен празник 
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Катедра „Аграрна иконо-
мика” при СА „Димитър А. 
Ценов” чества 30 години от 
основаването си. Юбилей-
ната годишнина бе отбеляза-
на с тържествена церемония 
в аулата на Висшето учили-
ще, която уважиха гости от 
български и чуждестранни 
институции, организации и 
висши учебни заведения. 

Приветствие от името на 
ректора – проф. д-р Величко 
Адамов и от името на акаде-
мичното ръководство към 
катедрата–юбиляр поднесе 
зам.-ректорът по обучение 
и научни изследвания проф. 
д-р Любен Кирев. „Стопан-

ската академия се гордее, 
че в нея от дълги години се 
развива един от трите клона 
на аграрната наука, зани-
маващ се със стопанските 
проблеми. Той подчерта, че: 
„в отдавна минали времена” 
земеделието е било основен 
отрасъл на стопанството и 
не напразно цивилизацион-
ният преход до промишле-

ния преврат е известен с 
името „аграрна цивилиза-
ция”. По думите му и днес 
земята си остава един от 
основните фактори на про-
изводството, „тя е уникален 
и предмет, и средство на 
труда”. Отчитайки заслугите 

на катедра „Аграрна иконо-
мика” и постиженията през 
изминалите 30 години от 
създаването на катедрата 
и едноименната специал-
ност, проф. Кирев отправи 
пожелание към членовете 
на катедрения състав да 
продължават да учат своите 
студенти на грижливо отно-
шение към майката земя. 

Доклад – летопис за ис-
торията и развитието на 
специалността и на катедра 
„Аграрна икономика” пред-
стави ръководителят й доц. 
д-р Виолета Блажева. 

Стремежът на членовете 
на катедрата към научни 
изяви по актуални проблеми 
намери израз и в организи-
раната Юбилейна научно-
практическа конференция 
с международно участие 
на тема: „Националният аг-
рарен сектор – елемент на 
европейските земеделски 
региони в стратегията „Ев-
ропа 2020”. Общият брой на 
представените за форума 
доклади е 113, разработени 
от 132 автори от 8 държави, 
публикувани в тритомен 
сборник. 

30 години катедра „Аграрна икономика” 

Международна научна конференция на тема: 
„Социалните науки и икономиката” (Взаимо-
действие и перспективи за сътрудничество) се 
проведе в СА „Димитър А. Ценов”, организирана 
от катедрите „История, философия и социоло-
гия” и „Правни науки и екология” към факултет 
„Производствен и търговски бизнес”. 

За международния научен форум са разра-
ботени 108 доклада от 116 автори от 9 държа-
ви. Конференцията бе организирана, с цел да 
се създадат благоприятни условия за научни 
изяви и контакти, за установяване на бъдещо 
сътрудничество между изследователите и спе-
циалистите от социалните науки и икономиката, 
пълноценен обмен на творчески идеи и генери-
ране на нови знания, синхронизиране между 
развитието на теорията и потребностите на 
съвременната практика. 

Приветствие към участниците в междуна-
родния научен форум произнесе зам.-ректорът 
проф. д-р Любен Кирев, който заяви: „Известно 
е, че в отношенията социални науки – икономи-
ка съществува тенденция на демонстриране на 
надмощие, кой от двата клона на общественото 
познание е доминиращ”. Той подчерта, че пътят, 
по който трябва да се върви е: „сътрудничество, 
взаимодействие, съвместно търсене на научна-
та истина в по-сложната в сравнение с физиче-

ския свят обществена материя”. 
В рамките на научния форум бяха предста-

вени два пленарни доклада: от проф. д-р Ив. 
Върбанов – ръководител на катедра „История, 
философия и социология”, посветен на морал-
ната философия в обучението на икономисти; 
и от доц. д-р П. Димитров – ръководител на 
катедра „Правни науки и екология”, свързан с 
правоприемството в данъчните права и задъл-
жения по ЗКПО. 

След приключване на работата по секции 
участниците в научния форум приеха заключи-
телен документ, в който са обобщени приносите 
на конференцията. В областта на теорията – 
създаване и систематизиране на нови теоре-
тични знания в резултат на оригинални авторски 
разработки на академичния състав и на научни 
изследвания на докторанти и студенти. Ползите 
в областта на практиката са свързани с фор-
мирането на права и обратна връзка между 
катедрите и факултетите на Академията, техните 
колеги от други образователни и изследовател-
ски институции. В областта на обучението про-
ведената международна научна конференция 
допринася за усъвършенстване качеството на 
учебния процес и утвърждаване на лидерските 
позиции на Академията на пазара на високока-
чествени образователни услуги. 

Социалните науки и икономиката

С т у д е н т с к а  н ау ч н а 
сесия, организирана от 
четирите факултета на СА 
„Димитър А. Ценов”, за по-
реден път даде възможност 
на нейните възпитаници 
да представят свои научни 
изследвания в областта на 
икономиката и управление-
то. Мащабният студентски 
форум, посветен на па-
тронния празник, откри 
зам.-ректорът проф. д-р Т. 
Димитрова. „Организира-
нето на мащабни форуми с 
изследователски характер 
в СА е традиция, съпровож-
даща мисията на Висшето 
ни училище: „Качество, 
доверие, инвестиции в чо-
века”. 

В проявата участваха 
близо 300 студенти от 1-ви 
до 5-ти курс. Те получи-
ха поздравления от зам.-
ректора за „за амбицията 
и мотивацията”, с които 
в своите разработки са 
анализирали проблемите 

на икономиката и управле-
нието. Проф. Димитрова 
изказа благодарност към 
деканите, ръководителите 
на катедри и преподавате-
лите за проявения ентуси-
азъм при организацията на 
студентската научна сесия. 

Сесията се проведе в че-
тири основни направления, 
формулирани на факултет-
ско ниво, а участниците 
бяха разпределени в осем 
секции според избраните 
направления. Факултет 
„Финанси” предизвиква 
студентите с темата: „Фи-
нансите в контекста на 
Стратегия „Европа 2020”. 
Основните тематични на-
правления, по които ра-
ботиха участниците, бяха 
свързани с корпоративни-
те и публичните финанси, 
банковия сектор, застра-
ховането, социалната по-
литика на ЕС, инициативи 
за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж.

Темата, поставена от 

факултет „Производствен 
и търговски бизнес”, бе: 
„Предизвикателства и 
перспективи пред бизнеса 
в контекста на програма 
България 2020”. Студентите 
представиха свои разра-
ботки, свързани с индус-
триалния бизнес, нацио-
налния аграрен сектор, 
перспективи за развитие 
на търговския и туристиче-
ския бизнес. 

Факултет „Мениджмънт 
и маркетинг” постави те-
мата: „Устойчиво развитие 
и глобален мениджмънт”. 
Основните тематични на-
правления предизвикаха 
участниците да изследват 
актуални проблеми пред 
европейската интеграция и 
европейския бизнес, съдея-
телска среда и криза в ико-
номиката и управлението, 
стратегически перспективи 
за развитието на бизнеса и 
публичния сектор. 

Факултет „Стопанска от-

четност” предизвиква сту-
дентите да насочат своите 
научни изследвания към 
„Проблеми и предизвика-
телства пред стопанската 
отчетност”. Направените по 
секции презентации бяха 
по три основни тематични 
направления – „Счетовод-
ството като информацион-
на и контролна система”, 
„Контролът и анализът за 
запазване на динамичното 
равновесие в икономиката” 
и „Приложение на статисти-
ческите методи в икономи-
ческите изследвания”.

Чрез представяне на раз-
работките си пред свои коле-
ги и журиращи преподава-
тели студентите демонстри-
раха профилирани знания, 
аналитични и презентатор-
ски компетенции, изследова-
телски способности, умения 
за убедителна аргументация 
и публична защита на науч-
ните тези в избраните от тях 
основни теми и тематични 
направления. 

Проблемите на икономиката 
и управлението през 

призмата на студентите 

Първоначалната идея е, 
на южния склон на „Калето” 
да се построи цял универ-
ситетски квартал. Поради 
недостиг на средства и крат-
ките срокове обаче се взема 
решение да се построи цен-
тралното здание – днешният 
Ректорат. За целта се пред-
вижда да се изразходват 7 

милиона лева, половината от 
които са банков заем.

През април 1938 г. пред-
приемачът Слави В. Гюдеров 
печели търга за строежа на 
Ректората по плановете на 
арх. Иван Васильов. Работата 
по постройката започва на 16 
май 1938 г. Сградата е завър-
шена (под покрив) през лято-

то на 1939 г., но продължава 
да се работи по интериора. 

Тържественото откриване 
на сградата става на Дими-
тровден – 8 ноември 1939 г. 
Това е денят на официално-
то откриване сградата на 
Академията – тогава Висше 
търговско училище „Димитър 
Апостолов Ценов”.

75 години от откриването на Ректората
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Кръгла маса на тема:  
„Т р и е д и н с т в о :  
висше образование 

– пазар на труда – държава” 
се проведе в СА „Димитър 
А. Ценов”, организирана от 
факултет „Финанси”. При-
ветствие към участниците 
от името на Ректора – проф. 
д-р Величко Адамов и ака-
демичното ръководство – 
отправи проф. Врачовски. 
Той поздрави организато-
рите на форума и подчерта 
важността на съществува-
щите вътрешните връзки и 
зависимости 
между висше-
то образова-
ние, трудовия 
пазар и роля-
та на държа-
вата.

В обръще-
нието си към 
участниците 
д е к а н ът  н а 
факултет „Фи-
нанси” – проф. 
д-р Румяна Ли-
лова – заяви: 
„В съвремен-
ните условия, когато всичко 
е много динамично, когато 
бързо се сменят ценности и 
стереотипи, когато нелоялни 
структури взаимно пресичат 
пътя си, когато вътрешният и 
външният дълг на Републи-
ка България расте, когато 
бюджетният дефицит расте, 
когато много бързо се сменя 
икономическата среда, ко-
гато има много безработни 
младежи до 29 -годишна 
възраст – във всички тези 
условия връзката между 
висшето образование, па-
зара на труда и държавата 
се превръща наистина в 
триединство”. По думите й 
и трите страни имат общи 
цели, сред които са увели-

чаване на брутния вътре-
шен продукт на страната 
ни, интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж в 
съответствие със Стратегия 
„Европа 2020”, увеличаване 
на доходите, намаляване на 
безработицата. Проф. Ли-
лова изрази убеденост, че 
„триединството е това, което 
ще ни води напред по пътя 
на европейското развитие”.

Домакините на форума 
представиха два пленарни 
доклада по темата. В своя-
та презентация ръководи-

телят на катедра „Финанси 
и кредит” – проф. д-р Ан-
дрей Захариев – изтъкна 
предимствата на висшето 
образование в Стопанска-
та академия в областта на 
финансите, съобразно изис-
кванията на пазара на труда 
и държавата. Говорейки за 
ролята на всяка една от 
страните в „триединството”, 
той посочи като пример про-
екта „Нови знания и умения 
за успешна професионална 
реализация на студентите от 
СА „Д. А. Ценов” – Свищов”, 
който се реализира в Сви-
щовското висше училище. 
Проф. Захариев поясни, че 
в резултат на адекватната 
координация между Стопан-

ската академия, трудовия 
пазар и държавата се изгот-
вят съвместно учебни плано-
ве и програми по отделните 
дисциплини и още повече 
се повишава качеството на 
подготовката и обучението 
на кадри. 

Предизвикателствата 
пред българското образо-
вание в областта на за-
страховането представи в 
своя доклад доц. д-р Стоян 
Проданов, изп. директор на 
застрахователно дружество 
и преподавател в катедра 

„Финанси и 
кредит”. 

С в о и т е 
в и ж д а н и я 
по темата на 
кръглата маса 
споделиха и 
други участни-
ци във фору-
ма, сред които 
Пламен Геор-
гиев – ръково-
дител на бан-
кова инсти-
т уция, Илия 
Мургин – про-

курист в търговска фирма, 
зам.-кметът Емил Димитров, 
Гергана Георгиева – ��� курс, 
спец. „Финанси”. Като пред-
ставител на местната власт, 
Емил Димитров посочи като 
пример за връзка между 
висшето образование и дър-
жавата програмата „Старт 
на кариерата”, по която след 
реализиран стаж в Общин-
ска администрация – Сви-
щов на постоянна работа са 
назначени 10 възпитаници 
на Стопанската академия. 
По думите на зам.-кмета 
кадрите на Свищовското 
висше училище са много 
силна конкуренция дори и 
на служители с дългогоди-
шен стаж. 

Кръгла маса на тема: „Висшето об-
разование и бизнеса – партньори в 
обучението на студентите по отрас-

лови специалности”, организирана от фа-
култет „Производствен и търговски бизнес”, 
събра в СА „Димитър А. Ценов” представи-
тели на академичната общност и бизнеса. 
Сред гостите бяха заместник-ректорът проф. 
д-р Любен Кирев – ръководител на проекта, 
доц. д-р Анелия Радулова – координатор 
на проекта, ръководители на катедри към 
факултета, представители на практиката. 

Откривайки форума, проф. Кирев привет-
ства участниците от името на академичното 
ръководство, като подчерта актуалността на 
темата предвид разрива, който съществува 
в България между очакванията на бизнеса 
по отношение на подготовката на специали-
стите с висше образование и очакванията на 
висшите училища по отношение на участието 
на бизнеса в обучението на студентите. 

Деканът на факултет „Производствен и 
търговски бизнес” – проф. д-р Анета Денева, 
представи постигнатите по проекта резулта-

ти от дейностите, реализирани от участва-
щите катедри „Индустриален бизнес и пре-
дприемачество”, „Търговски и туристически 
бизнес” и „Аграрна икономика”. Общият брой 
на проведените срещи-дискусии с предста-
вители на практиката е 9, сключени са 8 
меморандума за сътрудничество, обсъдени 
са 15 учебни програми и са актуализирани 
13. Реализираните дейности със студенти 
са 10 семинарни занятия и 3 майсторски 
класа, в които обученията са проведени от 
специалисти от практиката, осъществени са 
16 посещения в реална работна среда. „Ние 
сме наблегнали на посещенията в реална 
работна среда, тъй като и самият профил на 
факултета е такъв, че предполага по-тесни 
връзки с практиката” – каза проф. Денева. 
Тя подчерта, че това е било най-впечатлява-
щата част за студентите, което беше видно 
и от снимките, онагледяващи направената 
презентация. Фотосите показаха посещения 
в хотел „Хилтън”, в производствени предпри-
ятия, на полето сред земеделска техника, в 
офиси на застрахователни компании. 

Кръгла маса на тема: „Релацията образование – 
практика в икономиката на знанието” организира 
факултет „Мениджмънт и маркетинг” при Стопан-

ска академия „Димитър А. Ценов”. 
Приветствие към участниците в кръглата маса от 

името на академичното ръководство поднесе проф. д-р 
Л. Кирев – заместник-ректор и ръководител на проекта, 
който заяви, че в икономиката на знанието на преден 
план излиза образованието като една от най-съществе-
ните сфери, в която се формира човешкият капитал. По 
думите му: „в тази икономика на знанието ефективността 
на приложението на човешкия капитал се оценява като 
по-висока, отколкото вложеното във физически капитал”. 

Резултатите от реализираните по проекта дейности от 
факултета представи неговият декан – проф. д-р Виолета 
Краева. „Общата цел на проекта е да се модернизира 
образователният процес така, че подготовката на нашите 
студенти да съответства на изискванията на бизнеса и те 
да бъдат професионалисти на едно високо ниво. Проектът 
даде възможност да се привлекат ключови експерти от 
бизнеса в процеса на актуализиране на учебните програ-
ми и тяхното адаптиране към специфичните изисквания 
на практиката”.  

Доклад на тема: „Стратегическо партньорство между 
висшите училища и бизнеса” представи проф. д-р М. Бо-
гданова. Тя коментира ключови тенденции във висшето 
образование в Европа, сред които са нарастване дела 
на хората с висше образование, нарастване на интерна-
ционализацията в образованието, промяната в начина на 
финансиране на висшите училища, депопулацията на на-
селението. Проф. Богданова представи и различни типове 
възможно партньорство между университетите и бизнеса. 

В рамките на кръглата маса бяха представени още два 
доклада. Говорейки за полиадите като рамка за модерно 
маркетингово обучение, проф. д-р Н. Янков от катедра 
„Маркетинг” представи пирамидата на образователно-
обучителния процес. Доц. д-р Ир. Любенова от катедра 
„Мениджмънт” презентира използването на метода на де-
ловите игри при обучението по организационно поведение 
на студентите от специалност „Стопанско управление”. 

Положителните ефекти от реализираните дейности по 
проекта коментираха по време на кръглата маса и участ-
ващите студенти. Те споделиха, че посещенията в реална 
работна среда и срещите с успешни хора им помагат да си 
поставят по-високи и конкретни цели, които да преследват 
още по-устремено. 

Кръгла маса на тема: 
„Взаимовръзката 
между теоретични 

знания и практически уме-
ния като предпоставка за 
успешна професионална 
реализация на студентите” 
се проведе в СА „Димитър 
А. Ценов”, организирана 
от факултет „Стопанска 
отчетност”. 

Първият доклад, пред-
ставен от декана на факул-
тета проф. д-р Ат. Атанасов, 
бе на тема: „Актуални ас-
пекти на дистанционното 
обучение по счетоводство 
и одит на нефинансовите 
предприятия в ОКС „магис-
тър” към Стопанската ака-
демия. Той посочи трайния 
интерес, който студентите 
проявяват към обучението 
в тази магистърска про-
грама, и очерта актуалните 
аспекти на дистанционното 
обучението по нея. 

В доклад на тема: „Съ-
трудничеството меж ду 
Академията и бизнеса за 

успешен старт на кариер-
ното развитие” доц. д-р Р. 
Колева представи различ-
ни нови възможности за 
сътрудничество. В част от 
тях се залага на активното 
търсене и участие на сту-
дентите в стажове още по 
време на следването им, 
а друга част визират учас-
тие на бизнеса в учебния 
процес и по-конкретно в 
оценяването. 

Чрез третия доклад, 
представен от доц. д-р Пл. 
Петков, бе направена оцен-
ка на удовлетвореността 
на студентите от проведе-
ните по проекта дейности.

Ползите от практически-
те обучения коментираха 
по време на кръглата маса 
и самите студенти. Спо-
деляйки своите впечатле-
ния, част от тях заявиха, 
че посещенията в реална 
работна среда са им дали 
идеи и дори възможност да 
направят избор за бъдеща-
та си професия. 
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ЛИДЕРСКИ ПОЗИЦИИ ЗА СТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

Стопанската академия е сред 
у час т ниц и т е  в  t rendence 
Graduate Barometer 2014 – 

European Edition, най-разпростране-
ната анкета за кариера, образование 
и работодатели в Европа. В тазгодиш-
ното издание на електронната анкета 
са участвали 302 590 студенти от 914 
образователни институции в 24 страни 
(Австрия, Белгия, България, Великобри-
тания и Северна Ирландия, Германия, 
Гърция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Норвегия, Полша, Португалия, 
Румъния, Русия, Словения, Турция, Ун-
гария, Финландия, Франция, Холандия, 
Чехия, Швейцария, Швеция). В електрон-
ната анкета, при която анонимността е 
гарантирана, студентите са попитани 
за степента на удовлетвореност от обу-
чението в съответния университет и за 
техните нагласи и очаквания относно бъ-
дещата им професионална реализация.

Анкетното проучване обхваща реди-
ца ключови показатели, по които се оце-
нява удовлетвореността на студентите 
от университетската дейност. Всеки от 
тези показатели получава съответното 
процентно изражение, което се асоци-
ира с оценка по скалата от „слаб” до 
„отличен”. Според отчетените в анкета-
та ключови показатели за ефективност 
Стопанската академия получава „отлич-
на” оценка по значителна част от тях, 
а в процентно изражение резултатите 
на Свищовското висше училище са по-
високи в сравнение с тези за България 
и за Европа. 

Поредно национално проучване 
относно най-предпочитаните от 
бизнеса кадри отново потвържда-

ва лидерските позиции на СА „Димитър А. 
Ценов” при обучението на специалисти в 
професионалните направления 3.8. „Иконо-
мика” и 3.7. „Администрация и управление”. 
В проведено през м. септември национално 
проучване на сп. „Мениджър” са анкетирани 
300 висши мениджъри от цялата страна. Спо-
ред отговорите на въпроса „Завършилите кои 
университети назначавате с предимство?”, 
на Академията в Свищов е отредено мястото 
на най-доброто извънстолично висше иконо-
мическо училище в България.

Част от проучването прави своеобразен 
рейтинг на подготовката на кадри по специал-
ности. Класирайки университетите, подготвя-
щи най-добре кадри по застраховане, предста-
вителите на практиката поставят Стопанската 
академия на първо място. Лидерските позиции 
при обучението на специалисти в областта на 
застраховането в ОКС „бакалавър” и „магис-
тър”, както и в ОНС „доктор”, Свищовската 
академия завоюва с 46,15% от анкетираните, 
а с 30,77% на второ място е УНСС. 

При подготовката на най-добрите кадри 
по икономика, финанси и счетоводство 
42,11% от мениджърите, участвали в про-
учването, отново отреждат челни позиции 
на Стопанската академия, следвана от Ико-
номически университет – Варна с 15,79%. 

Резултатите от тазгодишното национално 
проучване за най-предпочитаните универ-
ситети от бизнеса при подбора на кадри е 
публикувано в октомврийския брой на сп. 
„Мениджър”.

Състезание по плува-
не организира Универ-
ситетският спортен клуб 
„Димитър А. Ценов”, 

обединяващ всички 
практикувани спортове 
в Свищовското висше-
то училище. В своеоб-
разната надпревара в 
закрития плувен басейн 
на спортния комплекс в 
Корпус „Юг” участваха 
ученици, студенти, слу-
жители, преподаватели 
и бивши възпитаници на 
Стопанската академия. 
С приветствие към учас-
тниците състезанието 

откри председателят на 
Университетския спор-
тен клуб и зам.-ректор 
на Академията – проф. 

д-р Теодора Димитрова. 
Тя подчерта, че макар и 
не в традиционната ака-
демична обстановка, а 
по спортно облекло и с 
„нестабилна почва под 
краката си”, състезате-
лите отново показват 
икономическо мислене 
чрез стремежа си към 
победа. Проф. Димитро-
ва поздрави и органи-
затори, и участници за 
показаните ентусиазъм, 

борбеност и спортен дух 
и пожела да победят 
най-добрите плувци. 

Най -добрите плу -
вци, класирали 
се на първите 
три места в от-
делните дисци-
плини, получи-
ха предметни 
награди и гра-
моти, които им 
връчи проф. Ди-
митрова. Като 
за първо тако-
ва състезание 
след откриване 
на реновирания 
закрит плувен 
басейн, органи-
заторите бяха 
осигурили на-
гради за всички 

участници. Специални 
награди председате-
лят на Университетския 
спортен клуб връчи и на 
съдийския състав. 

Студенти, ученици и преподаватели – в състезание по плуване 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” подписа 
двустранен договор за сътрудничество с един от най-
старите университети в Русия – Казанският федерален 
университет. В Свищовското висше училище догово-
рът бе представен от проф. дик Надя Сабитова – ръ-
ководител на катедра „Финанси” и проф. дик Венера 
Вагизова – ръководител на катедра „Банково дело” 
при Казанския федерален университет. Ректорът на 
Стопанската академия проф. д-р Величко Адамов под-
писа договора на официална среща с гостите. 

Договорът между двете образователни институции 
официализира бъдещо сътрудничество в областта на 
научната дейност, висшето образование, академич-
ния и културния обмен. Чрез двустранния договор се 
насърчават съвместната научноизследователска и 
обучителна дейност, обменът на опит и споделянето на 
добри образователни практики между преподаватели 
и студенти, както и осъществяването на съвместни 
научни проекти. 

Договор за сътрудничество 

Престижността на об-
разователната и научна 
степен „доктор” и пови-
шаването на образова-
телния ценз чрез тре-
тата степен на висшето 
образование стават все 
по-осъзнати и ценени в 
България. Този факт се 
потвърждава и от ста-
тистиката за последните 
години на отдел „Докто-
рантура и академично 
развитие” при СА „Ди-
митър А. Ценов”. Акреди-
тирано от Националната 
агенция за оценяване и 
акредитация, Свищов-
ското висше училище 
провежда редовно и 
задочно обучение, както 
и обучение при самос-
тоятелна подготовка на 
докторанти в професио-
налните направления 
3.8. „Икономика” и 3.7. 
„Администрация и упра-
вление”. Само за една 
учебна година трикратно 
са се увеличили при-
етите в самостоятелна 
форма на обучение за 
ОНС „доктор”, която е 
предпочитана форма 
най-вече от специали-
сти от практиката, за-
емащи мениджърски 
позиции в държавния и 
корпоративния сектор. 
Увеличава се и приемът 

на докторанти за обу-
чение, финансирано от 
държавата. За учебна-
та 2013–2014 година в 
Стопанската академия 
е реализиран рекор-
ден прием в редовна и 
задочна форма, също 
трикратно по-голям в 
сравнение с предходна-
та година. Голяма част 
от обучаващите се в ре-
довна и задочна док-
торантура са отлични 
студенти, стипендианти 
на БНБ, на Фондация 
„Атанас Буров” и на раз-
лични съвместни сти-
пендиантски програми, 
победители в национал-
ния конкурс „Млад ико-
номист”, организиран от 
Съюза на икономистите 
в България, призьори 
от академични, нацио-
нални и международни 
студентски форуми. 

Обявените места за 
обучение, финансира-
но от държавата, през 
н а с т о я щ а т а  у ч е б н а 
2014–2015 г. са 81 по 13 
акредитирани доктор-
ски програми. За първи 
път ще бъде осъществен 
прием в двете нови про-
грами по „Икономика и 
управление” в отрасли-
те „Туризъм” и „Аграрна 
икономика”. 

Ръст в приема на докторанти Ръст в приема на докторанти 


