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Заветът на Дарителя и силата на младите!

ници на нашите две най-нови специалности – „Екомениджмънт” и
„Икономика на туризма”.
Това е Академията в Свищов! Територия на добрите, на можещите, на знаещите, на почтените, но и на лоялните! За това тук, при
нас, само най-добрите и способни професори, доценти и доктори
дават своя талант, мотивация и енергия за просперитета на Алма
Матер – така ние вървим напред, развиваме се и градим нова
България в обединена Европа!
Уважаеми дами и господа!
Всяка учебна година ни посреща в свищовската Стопанска
академия с научно начало, съчетало консерватизма на висшето
образование с либерализма на съвременното познание. В този
тържествен ден на видно място присъства и всеотдайността на
професорите с белите коси, педагогическото майсторство на нашите доценти и научния порив на нашите асистенти. Тук са и нашите
докторанти, младите творци на научния фронт.
Но най-вече в този първи учебен ден на академичната 2009/2010 г. са
и преминалите високата бариера на изпитите за кандидатстване
представители на поредния 74-ти випуск на Свищовската Алма
Матер.
Добре дошли, скъпи първокурсници!

Нашите преподаватели са радетели и сподвижници на енциклопедичната научна мисъл. Тук са и стотиците наши студенти, които са
красивите лица на българското икономическо бъдеще. Щастливите
новоприети студенти днес се вливат в академичните редици на
вече над 100-хилядната армия от наши възпитаници.
За всички европейци 2009-а е годината на творчеството и креативността. Това е и годината на Вашето ново начало. Първите
крачки към кариерното развитие, към отговорната и високоплатена
професия на финансиста, счетоводителя, търговеца, ръководителя
и предприемача. Затова е градивна и позитивна стратегическата
цел на Академията – утвърждаване на лидерските ни позиции на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги
в областта на икономиката, администрацията и управлението.
Дълъг е пътят към познанието. Няколкогодишно е отговорното
плаване с кораба на бакалавърските знания и научни истини. Но
нека Вашите родители бъдат спокойни. Сигурна е палубата на гордата свищовска Академия. Бурните вълни на трудностите и изпитанията, емоциите на предстоящата първа изпитна сесия само ще
закалят характерите на нашия нов, млад випуск. Аристотел изрича
- „Познанието започва от почудата”. Пожелаваме на свищовските
студенти да се доверят на попътния вятър от казуси, делови игри,
теореми и алгоритми, програмирани за пътешествие до научните
брегове на откривателската карта на научното познание.
Днес се обръщам с поздрав към Вас, драги първокурсници, с
грижа за първите ви стъпки из лабиринтите на учебното ежедневие.
Бъдете горди, че се справихте с матурите и кандидатстудентските
изпити. Те бяха успешните ви тестове към реализиране на модерното академично образование. На колегите от горните курсове вече е
позната радостта от постигнатия успех, подчинен на най-полезното
дело - ученолюбието. Бразилският писател Паулу Куелю казва –
„Когато човек желае силно, цялата Вселена му съдейства”. Пазете
силата на своите пориви. Бъдете творци, но и бойци. Отстоявайте
доброто, позитивното и градивното.
Драги колеги – преподаватели!
Години наред вие доказвате своя професионален талант. Вашата
съпричастност и всеотдайност към качествения учебен процес са
резултат от плодотворната ви работа с бъдещите икономисти. Както
за древногръцкия Платон основата на всяка мъдрост е търпението,
така за нас упоритото обучение отваря студентския ум и мисъл за
мъдрото хранилище на науката.
За вас, скъпи абсолвенти, годината ще бъде финална в следването, но и първа в кариерното развитие. Сигурни сме във вашия
успех и силна воля.
И когато след години и ние като родолюбеца Димитър Ценов
направим своята житейска равносметка, нека си спомним нашия
Свищов. Нека продължим дългогодишната традиция на живописния
град на Алеко, на големия академичен център. Местожителството
на творческата младост е там, където са посоките на бъдещето, а
те живеят в този град чрез пулса на нашите студенти.
В днешния красив и празничен есенен ден, с дъх на пролетната
ви младост, озарен от възрожденските лъчи на Дарителя, имам
честта и радостната отговорност да поздравя всички вас с „Добре
дошли” в най-доброто извънстолично висше училище – Стопанска
академия-Свищов!
Откривам новата учебна 2009/2010 година!
Честит празник!
На добър час!

След като България стана член
на Европейския съюз през 2007 г.,
се създадоха условия за участие
на висшите учебни училища в различни програми, финансирани от
европейската комисия. Една от
най-популярните е програмата за
студентската и преподавателската мобилност „Еразъм”.
За да може дадено висше училище да участва в тази програма,
задължително условие е то да
получи „Еразъм харта” от Европейската комисия. Получаването
на такава харта е възможно чрез
кандидатстване с поемане на
ангажименти към партньорите –
университети от Европа, с които
ще се осъществява мобилността.
Необходимо е също да се разра-

международно сътрудничество
и проекти под ръководството на
доц. д-р Агоп Саркисян, зам.–ректор „Научни изследвания и международно сътрудничество”. Като
отличен резултат на Стопанска
академия бе присъден статус на
Еразъм университет и връчена
Еразъм харта. Тя беше издадена
през втората половина на 2007
година. Нейното официално
получаване се осъществи през
лятото на 2009 г.
На СА „Д. А. Ценов” се връчи
разширената Еразъм харта. Чрез
нея се позволява мобилност за
студенти и преподаватели, провеждането на студентски стажове
и практики, финансирани от „Еразъм”.
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Скъпи колеги,
Уважаеми гости, дами и господа,
В далечната 1912 г. един свищовски родолюбец прави равносметка на своя вече 60-годишен жизнен път. Този родолюбец е
мечтател. В писмо до кмета на Свищов той заявява – „Аз имам една
мечта – да направя нещо за родния си град”. Така на 1 септември
1912 г. родолюбецът и наш патрон - Димитър Апостолов Ценов завещава цялото си богатство – пари, ценни книжа и недвижими
имоти, за да се създаде висше търговско училище в Свищов.
Учреденият фонд е огромен за мащабите на България в началото
на 20-и век: 5 милиона златни лева! Неговото богатство е логично
и безспорно. Нашият Дарител е сред най-крупните предприемачи
на възрожденска България – акционер в банки, спестовни каси
и осигурителни дружества, строител на жп линии, инвеститор в
трамвайната мрежа на столицата София, предприемач, прозрял
важността на икономиката на петрола и първи заявил концесията
за изграждане на рафинерия край Бургас.
Но той остава в историята с едно си дело, един жест – знак на
родолюбие, инвестиция в човека, в бъдещите млади генерации на
майка България! Дарителят написва: „... Определям и нареждам ...
да се основе и издържа от фонда едно висше търговско училище в
Свищов, по подобие на германските висши търговски училища”.
Това е инвестиция в бъдещето, в „културния напредък”, инвестиция във всички Вас, уважаеми първокурсници! Затова академичната колегия се обръща към Вас с думите – бъдете горди следовници
на делото и непреклонни защитници на завета на нашия дарител
Димитър Апостолов Ценов!
Какво е Академията днес – близо век след завета на Дарителя?
Стопанска академия – Свищов е висше училище с над 100 хиляди
възпитаници. С 18 специалности. 35 магистърски програми. С 20 катедри, 4 факултета, колеж, профилирани центрове за магистърско,
следдипломно, професионално и дистанционно обучение. С над
300 високоерудирани професори, доценти, асистенти и докторанти.
Със седем собствени научни периодични издания с национална и
световна известност.
С над 100 аудитории, лаборатории и компютърни зали с над 5500
лекционни места. С постоянно обновяем фонд на студентските общежития с 8 блока и близо 2000 места в тях. С два студентски стола.
С най-добрия академичен уебсайт за България. С неограничена
оптична интернет свързаност. С академичен музей. С академична
библиотека с четвърт милион тома и научни издания. С над 1000
мрежеви и мобилни компютърни конфигурации. С пълно ефирно
интернет покритие на академичния кампус. С уникален спортен
комплекс с покрити зали, писта, игрища и басейн. С два футболни
терена. С тенис кортове.
С ежегодно провеждани и организирани национални, международни и юбилейни научни конференции и форуми. С десетки
национални и международни научни и образователни проекти.
Със статут на Еразъм академия и партньорски връзки в целия
Европейски съюз за осигуряване на академичната мобилност на
студентите и преподавателите. С увеличен през последната година
с 20% капацитет за обучение в степените на висшето образование до ниво от 12 хил. студенти. С международен сертификат за
качество по стандарта ISO 9001.
С рекордните за нашата история 2500 места държавна поръчка
за учебната 2009/2010 г., сред които и прием на първите възпита-

Доц. д-р Величко АДАМОВ,
Ректор на СА "Д. А. Ценов"

Най-добрите избраха Свищов Европейска харта за академията

Доц. д-р Георги ГЕРГАНОВ зам.-ректор по "Бакалавърско
обучение и финансова политика"

Приемът на студенти в Академията, за учебната 2009/2010 г., се
организира и осъществи в съответствие с държавната поръчка,
утвърдена от министерския съвет
за професионалните направления
„Икономика” и „Администрация
и управление”. Независимо че
кандидатстудентската кампания
е традиционен процес, тя се проявява с определени нови моменти.
Най-важните от тях могат да бъдат
обобщени по следния начин:
За първи път на кандидат-студентите са предложени онлайн
кандидатстудентски курсове от
ЦСФО по математика, икономическа география на България,
английски, немски, френски и
испански език. Интерес е проявен

от 23 кандидат-студенти.
За първи път се осъществи
онлайн подаване на кандидатстудентски документи. За предварителната кандидат-студентска
сесия този начин е използван от
134, а за редовната – от 214 кандидат-студенти.
За първи път за приемане в
Академията кандидат-студентите
можеха да използват оценката
от държавните зрелостни изпити
по български език и литература и
по чужд език. Успоредно с това,
за втора година те можеха да
кандидатстват с оценката и по
математика.
По нов начин са приети студенти в специалност „Финанси”
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боти стратегия за европейска политика на висшето училище.
Тези дейности бяха реализирани от екипа на Центъра по
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Най-добрите избраха Свищов
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– с оценки по чужд език, успоредно с останалите начини за
кандидатстване.
По нов начин се формираше
и състезателния бал – удвоената
оценка от кандидатстудентските
изпити и/или удвоената пренесена оценка от държавните зрелостни изпити, (коригирана с коефициент 0,9), общия (средния) успех от
обучението, оценките от задължителната подготовка по математика
и български език в дипломата за
средно образование.
За първи път състезателният
бал на приетите студенти задочна
форма на обучение е с няколко
единици по-висок от бала на приетите студенти редовна форма.
Кандидатстудентската кампания може да се приеме като критерий и показател за авторитета
на Академията, за нейния имидж
в икономическото образователно
пространство. В предварителната сесия участваха 2829 кандидатстуденти, а в редовната - 5433 кандидат-студенти. (За сравнение в
СУ кандидат-студентите са около
10 300). Обявените места държавна поръчка са напълно усвоени
както за ОКС „бакалавър”, така
и за ОКС „професионален бакалавър”. За ОКС „бакалавър” са

използвани четири класирания,
при които записалите студенти
са както следва:
I-во класиране – редовна
форма – 45,5 % /
–задочна форма – 64,18 %
II-ро класиране – редовна
форма – 41,9 % /
–задочна форма – 26 %
III-то класиране – редовна
форма – 3,7 % /
–задочна форма – 2,4 %
IV-то класиране – редовна
форма – 10,1 % /
–задочна форма – 7,8 %
Забележка: Приети са 20 студенти редовна форма и двама
студенти задочна форма повече
от държавната поръчка. При
план-прием за редовна форма
1510, реално са приети 1530 студенти, а при задочна форма – при
план-прием 550 са приети 551.
Резултатът е от приети вповече
студенти в съответствие с чл.
68, ал. 3 на ЗВО, както и поради
кандидат-студенти с равен състезателен бал.
За ОКС „Професионален бакалавър” студентите са записани чрез три класирания, както
следва:
I-во класиране – редовна
форма – 71,11 % /
–задочна форма – 93 %

II-ро класиране – редовна
форма – 25 % /
–задочна форма – 5 %
III-то класиране – редовна
форма – 5,5 % /
–задочна форма – 2 %
В редовна форма са записани вповече трима студенти
също в съответствие с чл. 68 ал.
3 на ЗВО.
Кандидатстудентската кампания е база за анализиране мотивацията на бъдещите студенти по
отношение специалностите в ОКС
„Бакалавър” на Академията. В
първата десятка при подреждане
на специалностите по желанията
на кандидатстудентите са:
● Специалност „Финанси” –
редовна форма
● Специалност „Счетоводство
и контрол” – редовна форма
● Специалност „Финанси” –
задочна форма
● Специалност „Маркетинг” –
редовна форма
● Специалност „Счетоводство
и контрол” – задочна форма
● Специалност „Маркетинг” –
задочна форма
● Специалност „Застраховане и социално дело” – редовна
форма
● Специалност „СФК” – редовна форма

● Специалност „Застраховане и социално дело” – задочна
форма
● Специалност „СФК” – задочна форма
При ОКС ”Професионален бакалавър” според желанията на кандидат-студентите специалностите
се подреждат по следния начин:
● Специалност „Стопанско управление” – задочна форма
● Специалност „Финанси” –
задочна форма
● Специалност „Счетоводство
и контрол” – задочна форма
● Специалност „Финанси” –
редовна форма
● Специалност „ЗСД” – редовна форма
Успешното приключване на
КСК 2009 г. е резултат от компетентните и координирани действия на
офис „Технология на обучението”,
Академичния компютърен център,
център за кандидатстудентски
прием и информация, на факултетните канцеларии и канцеларията
на КИУ, на целия академичен състав, предоставил квестори в кампанията. Това позволи на СА „Д.
А. Ценов” да приветства с „Добре
дошли в Алма Матер” 2364 млади
и амбициозни студенти, желаещи
да се включат в икономическата
общност на България.

Акценти в броя

Успешно приключи тазгодишната кандидатстудентска кампания.
Тя се отличи с шест нови моменти, свързани с онлайн кандидатстудентски курсове, онлайн подаване на кандидатстудентски документи,
нов начин за формиране на състезателния бал и други. Резултатът е
2364 студенти, които стават част от младата и амбициозна общност
на СА „Димитър А. Ценов”.
***
Разширена Еразъм харта бе връчена на Стопанската академия.
Чрез нея се позволява студентска и преподавателска мобилност
за обучение и преподаване, провеждане на студентски практики и
стажове, финансирани от „Еразъм”. Получаването на Еразъм харта е
пристижно събитие, резултат от дейностите на екипа на Центъра по
международно сътрудничество и проекти под ръководството на доц.
д-р Агоп Саркисян, зам.-ректор „Научни изследвания и международно
сътрудничество”.
***
Световната шампионка по шахмат Антоанета Стефанова защити с
отличие степен „магистър” в СА „Димитър А. Ценов”. Нейната дипломна
работа на тема „ Анализ на финансовото състояние на фирмата” бе
с научен ръководител доц. д-р Андрей Захариев и с рецензент доц.
д-р Стоян Проданов.
***
Извършено бе цялостно обновяване на компютърния фонд на Академията, резултат от проекта „Комплексно осигуряване на научните
изследвания и трансфера на знания в областта на администрацията и
управлението в ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, чрез интегриран научен
център – център за дистанционно обучение и изследвания”, с ръководител доц. д-р Андрей Захариев. Новото оборудване е осъществено още и
със средства от бюджета на висшето ни училище, както и чрез финансиране по научни проекти към Института за научни изследвания.
***
В традиционния конкурс за красота „Мис Академия 2009” короната
получи 19-годишната Цветелина Заранкова ��������������������������
-�������������������������
„Финанси”, �������������
I �����������
курс. Миналата година късметът я определи като студент номер 100 000. Нейни
подгласнички станаха Диана Ангелова – „Икономика на търговията”, I
курс���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и Марина Паунова „Финанси”, ���������������������������������
I �������������������������������
курс, които също очароваха присъстващите с хубост и интелект. Организатори на културното събитие
бяха Студентския съвет при СА и BEST models group.

Представяме ви

Катедра „Финанси и кредит” – традиции и модерен облик
Доц. д-р Стефан
Симеонов,
ръководител
на катедра
„Финанси и кредит”
Споменаването на катедра „Финанси и кредит”
предизвиква уважение
сред всеки икономист в
България. Завършилите
специалност „Финанси”
в Стопанската академия
със заслужена гордост
обявяват шанса и постиженията си, докато
училите в други висши
училища с������������
репект�����
признават, че „финансите
са в Свищов”. Зад тези
сериозни признания,
стои 57-годишна история,
градена с много прогресивност, прозорливост и
отдаденост на икономическата наука. Катедрата
представлява първата и
дълги години единствена
финансова школа в България. Със създаването
на катедрата и на специалност „Финанси” се
изпълнява завета на Дарителя за преподаване
на финансови и банкови
науки.
Катедра „Финанси и
кредит������������������
”�����������������
е ��������������
от������������
първите����
катедри при изграждането
на а дминистративната структура на нашата
Стопанска академия –
първото висше икономическо училище в страната. Катедра „Финанси и
кредит” е основана на
10 април 1952 г. от доцент
Минко Русенов, който е и
първият й ръководител.
Името на проф. Русенов
и до днес се изговаря с
уважение и признателност от неговите следовници. Свищовската фи-

нансова школа ражда и
дарява на академичната
общност именитите професори: Минко Русенов,
Лазар Ралчев, Радослав
Ангелов, Делчо Порязов,
Методи Христов, Цветан
Коцев, Велчо Стоянов,
Радко Радков.
През годините непрестанно се развиват учебните курсове, обогатя-

– сега рек тор на Академията. От състава на
катедрата в академичното ръководство, освен
ректора участват найактивно доц. д-р Андрей
Захариев – зам. ректор
„Магистърско обучение и
докторантура” и доц. д-р
Румяна Лилова – декан на
факултет „Финанси”�����
��������������
, директорът на академичния

торските дисертации и
хабилитационните трудове. Може да се твърди, че
с научната си продукция
катедрата е наложила
стандарти в академичните среди. Хабилитираните преподаватели в
катедрата са еталон за
професионализъм и лекторско майсторство.
Разработването и под-

Доц. Стефан Симеонов по време на лекция
вани с актуални знания,
съизмерими с най-модерното съдържание в
реномираните световни
университети.
Катедра „Финанси и
кредит” е най-голямата в
структурата на Стопанската академия. Насто������
ящият академичен състав
на катедрата е формиран
под ръководството на
доц. д-р Величко Адамов

компютърен център доц.
д-р Божидар Божинов и
други.
Плодотворните традиции на предците изис
кват непрестанно утвърж д аване и авторитет
пред студентите и в научните среди. Тази философия се изпълнява с
високите изисквания към
развитието на научните
изследователи, към док-

държането на актуална
учебна литература и пособия се осигурява чрез
въплъщаването на световните достижения и се
основава на дисертационните и хабилитационни
трудове на катедрения
състав. Екипът от катедрени преподаватели
има най-голям принос
за разработваните съвременни интерактивни

методи на обучение в
д ис т анц ионна ф орма
и магистърска степен.
Системата за web������
-�����
базирано обучение заслужи
признанието на националната гилдия на програмистите.
Успоредно с високите научни изисквания,
катедрата поставя като
измерител за резултатите от своята
дейност знанията и реализацията на
с т у д е н т и т е.
Катедра „Финанси и кредит” осигурява обучение в
специалност
„Ф и н а н с и ”,
акредитирано
в трите степени на висшето
образование
- професио нален бакалавър, бакалавър и магистър. Четирите
магист ърски
програми към
специалността: „Финансов
мениджмънт”,
„Банков ме н и д ж м ъ н т ”,
„Държавни и
общински финанси” и „Инвестиционен
мениджмънт” нямат конкурент в националното
образователно пространство, доказателство
за което е интересът на
ст удентите от всички
специалности и висши
училища.
Завършилите специалност „Финанси” в Стопанска Академия намират
пълноценна реализация

в инвестиционните посредници, финансовокредитните институ ти,
едноличните фирми и големи компании, в системата на Министерството
на финансите, общините,
митниците, данъчната
администрация, органите
на финансов контрол и
други. Сред професиите,
в които възпитаниците на
специалността осъществяват успешна кариера,
са: финансов мениджър,
валутен дилър, брокер,
инвестиционен банкер,
кредитен инспектор, митнически агент, данъчен
инспек тор, финансов
анализатор и други.
Катедра „Финанси и
кредит” е средище на
активна научно-изследователска и конферентна
дейност. С професионалните умения и научен
потенциал на катедрения
състав се реализират
редица научно - изсле
дователски и прак ти ко-приложни проекти с
ак т уално значение за
академичното развитие и
социално-икономическите процеси у нас.
Предизвикателствата
пред катедрата визират
привличане на чуждестранни студенти, по-активно участие в международни научни форуми
и по-широко доказване
на академичните умения
в признати чуждестранни
университети. По този
начин катедра „Финанси
и кредит” с успешното
съчетаване на научни
традиции и съвременен
учебен облик, е сигурен
отговор на европейските
критерии за качествено
висше образование.
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Световната шампионка по шахмат Антоанета
Стефанова защити степен „магистър”
На 23 юни световната шампионка по шахмат Антоанета Стефанова защити степен
„магистър” в СА „Д. А. Ценов”.
Нейната дипломна работа на
тема „Анализ на финансовото
състояние на фирмата” бе с научен ръководител доц. д-р Андрей
Захариев, зам.- ректор „Магистърско обучение и докторантура”.
Писмената разработка в обем 50
страници и рецензирана от доц.
д-р Стоян Проданов от катедра
„Финанси�����������������������
и
����������������������
кредит”, бе убедителен анонс за успех. Дипломантката се представи блестящо пред
4-членната държавна изпитна комисия и
съвсем заслужено получи отлична оценка.
След това лично ректорът на Стопанската
академия доц. д-р Величко Адамов връчи ди-

пломата за степен „магистър” на гросмайстор
Антоанета Стефанова, като й пожела скорошно завръщане на шахматния връх.
АЛМА МАТЕР

Европейска Курсът по Бизнес комуникации
харта за
на чужд език – успешен старт
академията за кариерно развитие
От 1 стр.
Валидността на хартата е 5 години и благодарение на нея мобилността на
студентите и преподавателите в Стопанската академия в страните от ЕС,
нараства непрекъснато.
Безспорно събитието,
свързано с получаването
на Еразъм харта е престижно признание за свищовската Академия в аспекта на съществуването
на необходимите условия
за осъществяване на комуникация и мобилност, в
рамките на европейските
измерения.
АЛМА МАТЕР

Цялостно обновяване на компютърния фонд
С директора на Академичния компютърен център
доц. д-р Божидар Божинов
разговаряме за успешното

трасфера на знания в областта на администрацията
и управлението в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”, чрез

реализиране на проек та
„Комплексно осигуряване
на научните изследвания и

интегриран научен център
– център за дистанционно
обучение и изследвания”

с ръководител доц. д-р Андрей Захариев. Проектът е
финансиран от фонд „Научни
изследвания” към МОН. По
този проект 15 аудитория
е обновена с 21 настолни
компютри с 22 мултимедийни инчови монитори. Освен
това за отличното осъществяване на проекта членовете на неговия екип са се
сдобили с 15 преносими
компютри, с фотографска и
видеотехника.
Доц. Божинов сподели, че
през настоящата година със
средства от бюджета на Академията с нова компютърна
техника са оборудвани и аудитории № 401, 301, 302, 201,
202. Чрез финансиране по
научни проекти към Института за научни изследвания
са получени 43 преносими

компютри, 62 лаптопа, 9
мултимедийни проектора,
18 принтера и многофункционални устройства и 1 сървър.
Компютрите са инсталирани
с най - новата операционна
система Microsoft Windows 7
и Microsoft Office 2007.
В рамките на 2009 година е извършено цялостно
обновяване на компютърния фонд на Стопанската
академия. Това включва 90
монитора, 154 нови компютри и 77 лаптопа. „Тези 231
единици нова компютърна
техника са достоен отговор
на съвременните изисквания
на академичното обучение
за създаване на модерно
технологично общество”,
каза още доц. д-р Божидар
Божинов.
АЛМА МАТЕР

Извършен е основен ремонт на важни обекти в СА „Д. А. Ценов”
От няколко месеца в определени
обекти на „Студентски общежития
и столове” кипи усилена работа. По
този повод се срещнах с помощникректора на Стопанската академия - г-н
Венцислав Танев. Той разясни, че в
почти всички студентски общежития
от построяването им до днес не е бил
извършван основен ремонт, а само
частични, профилактични дейности. С
течение на времето общежитията са
крайно амортизирани и условията в тях
не са били на необходимото ниво. Това
е причината в мандатната програма на
новото академично ръководство да бъде
заложено подобряване на условията,
при които живеят студентите, настанени в общежитията. Лично ректорът и
ръководството са направили всичко възможно, за да се осигурят необходимите
средства за осъществяване на целите
от мандатната програма, свързани със
създаване на съвременни, безопасни и
комфортни условия�������������������
както
������������������
за провеждане на учебните занятия, така и за подобряване бита на студентите.
„Като стартова позиция бе основният ремонт на блок № 3. Впоследствие се
пристъпи към ремонт на блок № 1, който
е един от най-старите и неремонтирани
блокове. С много усилия от страна на
ръководството и вследствие на постоянните контакти с МОН бе включен
за основен ремонт и обзавеждане и
студентски блок № 8. Там цялостното
финансиране е поето от МОН. Стопанската академия е сред малкото висши
училища, включени в тази програма за
финансиране”, сподели г-н В. Танев.
През настоящата година стартира и
основният ремонт на източното крило на
блок № 2. Той ще се използва предимно

от студенти - бакалавърско и задочно
обучение и магистри. Така ще се покрият
нуждите на голяма част от студентите за
настаняване по време на очни занятия,
магистърски семинари и други. При
свободен капацитет ще се предлага на
хотелски принцип и на граждани.
Като цяло ремонтните дейности
в студентските общежития включват
цялостна подмяна на дограмата, ВиК
инсталацията, ОВ - инсталацията, ел.
инсталацията, отоплителната система,
монтирането на бойлери във всяка стая,
ново осветление. В обновяването влиза
и полагане на теракот в коридорите и
ламинат в стаите, цялостна облицовка
и обзавеждане на баните, прокарване
на интернет във всички стаи, кабелна
телевизия, телефонна връзка с портала,
пожарогасителна инсталация и други.
„Във всички стаи ще бъде монтирано ново обзавеждане. За достъп
на хората с увреждания са изградени
съоръжения, съгласно нормативните
изисквания, на всички входове на ремонтираните общежития. Такива приспобления са предвидени и в определен
брой стаи за настаняване на хора в
неравностойно положение. На покривите е положена нова хидроизолация,
в приблоковото пространство са сменени тротоарните плочки, а пред блок
№ 8 улицата е асфалтирана”, допълни
помощник-ректорът.
Той обясни, че е направен и основен
ремонт на Дома на учените, осъществен само с работници по поддръжката
на Стопанската академия. Извършени
са ремонт на покрива на сградата,
подмяна на ВиК и ел. инсталацията,
основно обновяване на жилищната
и прилежащата част, укрепване на

сградата, облагородяване на дворното
пространство и градинките, изграждане
на вентилационна система.
Наред с другите строителни работи групата по ремонт и поддръжка е
осъществила и лятна профилактика на
всички аудитории, кабинети, коридори,
сервизни помещения и други, с цел
да се осигурят нормални условия за
провеждане на учебния процес. Профилактика е извършена в студентските
блокове № 4, 5, 6, 7, както и в студентски столове № 1 и № 2.
Г-н Танев не скри задоволството
си от приятното преобразяване на
Спортния комплекс. Мястото на стария
паркинг вече е превърнато в красиви
градини, осветени вечер. Изграден е
и обезопасен тротоар за минаващите
оттам студенти. Извършена е реконструкция на шадравана, който е пуснат
в действие. Пространството пред хотела е рекоструирано във функционален
паркинг за пребиваващите студенти и
гости на хотела. Паметникът до шадравана е осветен и са монтирани нови
светещи букви на портала на комплекса
и на хотела. Както всяка година е направена профилактика на двете почивни
бази в с. Кранево и в с. Орешак преди
започване на сезона.
„След извършените ремонти обновените студентски блокове отговарят на
всички нормативни изисквания на ЕС,
което е видно и от положителната оценка на студентите. Целта ни бе осигурените средства да бъдат изразходени найрационално, без компромиси в качеството на строителните работи, дизайна,
функционалността и други показатели ”,
каза още г-н Венцислав Танев.
АЛМА МАТЕР

През учебната 2008/2009
г. в Стопанската академия е
въведен факултативен курс
по „Бизнес комуникации
на чужд език – английски,
руски, немски и френски
език”, информира ст. преп.
Венцислав Диков - ръководител катедра „Чуждоезиково обучение”. Студентите,
обучаващи се в магистърските програми на базата
на придобитите езикови
знания и умения от „Бакалавър” развиват своите практически умения в областта
на бизнес комуникациите,
обогатявайки речника си
със специфична икономическа терминология и общите
си умения по чужд език.
Като бъдещи специалисти
в икономически области получават практически знания
и умения, които ще са им от
голяма полза в утрешната
им професионална кариера.
„Ние сме част от единното
европейско семейство и се
нуждаем от специалисти,
които да могат да комуникират с партньорите си от
ЕС. По този начин курсът
по Бизнес комуникации на
чужд език дава на студентите един успешен старт за
кариерно развитие”, коментира ст. преп. Диков.
Курсът по Бизнес комуникации на чужд език е финансиран като пилотен проект
от Инстит у та за научни
изследвания преди четири
години. Той не е бил задължителен три години и в него
са участвали обучаваните

в Стопанската академия и
в други университети. От
учебната 2008/ 2009 г. курсът
е задължителна дисциплина
за студентите ОКС „Магистър” – редовна, задочна и
дистанционна форма. Отзивите на всички млади участници в пилотния проект са
много добри.
Интересен е начинът за
формиране на оценката от
изпита по Бизнес комуникации на чужд език. Тя се
изчислява като средна претеглена от три компонента:
онлайн тестове, присъствен
изпит и казусни задания.
Тази схема на оценяване
гарантира интензивната и
ефективна работа на студентите през целия курс на
обучение.
Положителното от курса
е, че хората си припомнят
теоретичните знания и практически умения по чуждия
език. Важно е също, че те
придобиват и реални възможности в областта на
комуникациите с чуждестранни бизнес партньори
и организации. В това се
изразява и голямата ценност на обучението Бизнес
комуникации на чужд език.
„Като завършат магистратура младите хора ще придобият сигурност за работа
с кореспонденцията и с
телефонната комуникация
на чужд език във фирмите,
в които ще работят”, обобщи
ст. преп. Венцислав Диков.
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Впечатления от изпита по английски език
В края на м. юни се състояха присъствените изпити по
Бизнес комуникации на чужд език. Трима студенти, дистанционно обучение, които са избрали английски език, изказаха
своите мнения.
Светослава Александрова е от Пловдив,
специалност „Международен бизнес и мениджмънт”, II семестър.
Студентката каза, че изпитът е бил в тестова форма, със затворени въпроси. Според
нея много полезно е било включването на
икономически термини и специализирани
изрази на английски език. Тя обясни, че й е
трябвало доста време за подготовка и е отделяла на всеки
урок по две седмици. Много са й помогнали и забавните
задачи. Според Светослава най-доброто от въвеждането
на този изпит е, че студентите обогатяват речника си с икономически понятия, които ще са им необходими в бъдеще.
Тя е счетоводител и в момента работи по международен
проект. Специфичните икономически изрази на английски
са от голяма полза в работата й.
Таня Тодорова е от Плевен, специалност
”Счетоводство и одит на нефинансовите
предприятия”, II семестър
Тя подчерта, че учебникът по английски език много й харесва. Студентката
одобрява системата на оценяване, която
съчетава тест с бланка и начина, по който
се ограждат отговорите – не на ръка. Направил й впечатление и модерния начин за проверка, който
е улесняващ. Тя смята, че въпросите са разнообразни и
добре подбрани. Вижда положителните си резултати и в
бъдещите изпити.
Станислав Костов е от Ст. Загора, специалност „Счетоводство и одит в публичния
сектор”, II семестър
Студентът изрази задоволство от въвеждането на изпит по английски език. Той
харесал най-много въпросите, свързани с
граматиката – синтаксис и морфология.
Станислав сподели, че е завършил езикова
гимназия, което е подпомогнало по - солидната му подготовка за изпита. Мисли да се реализира в чужбина и затова
знанията по английски език са голям шанс за него.
АЛМА МАТЕР
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19-годишната Цветелина Заранкова
получи отлична оценка по красота Песента е любов
Интервю

Традиционният конкурс
за красота „Мис Академия
2009” се проведе на 20 май
за пета поредна година в
Първо българско читалище
„Еленка и Кирил Д. Аврамови”. На тази дата салонът
едва успя да побере всички
ценители на женската прелест. Тазгодишната корона украси 19 - годишната
Цветелина Заранкова от
Свищов. Победителката е
в първи курс, специалност
„Финанси”. Миналата година късметът я определи
като студент номер 100 000
на Стопанската академия.
Това й даде правото да приветства присъстващите на
откриването на академичната година през септември

2008 година.
Цветелина е родена на
16 септември 1989 година
в Свищов. Момичето споделя, че много обича да
пътешества и винаги, когато
има възможност, пътува до
непознати кътчета на България. На въпроса ми дали

смята женската красота за
привилегия, Цвети смята, че
най-добрата комбинация е
физическа привлекателност,
съчетана с ум. Подкрепя
твърдението си с пословицата „По дрехите посрещат, по
ума изпращат”. Безспорно
типичната си българска хубост студентката е наследила генетично, тъй като майка

По време на конкурса за
красота в Стопанската академия, за приятното настроение на гостите бе поканена
и естрадната звезда Стефка
Берова. Своите размисли за
песента и красотата тя
предостави специално за в-к
„Алма матер”.

Иван Марчевски, проф.
Любен Кирев, Венцислав
Танев – пом.-ректор на
Академията, Антония
Петрова – Мис България
2009, Валентина Ангелова – кореспондент на в-к
„Труд”, Борислав Илиев
– зам.-председател на
СС, Милена Цанкова
- PR и Жени Станчева –

- Г-жо Берова, как се
чувствате пред младата студентска публика в
Свищов?
Прекрасно! Давам и получавам положителни емоции.
Споделям хубавата българска песен и се радвам, че младите хора я харесват и аплодират. Смятам, че песента е
любов и нежна вяра за спасение.

й Мариана и
баща й Симеон са крас и в и хо р а.
Фаворитката на жури и
публика подчертава, че
много цени
ко н т а к т и т е
със своите
състуденти и
с удоволствие посещава лекциите
във висшето ни училище.
Качествата на Цветелина
и на другите участнички бяха
оценявани от жури с председател доц. д-р Величко Адамов - ректор на Стопанската
академия. Членове на журито
бяха доц. д-р Андрей Захариев – зам.-ректор, доц. д-р

стилист.
Тринадесетте участнички, ст удентки от всички
курсове преминаха през три
кръга и дадоха възможност
на журито да оцени техните
физически и интелектуални
дадености. В първия тур
красивите момичета се появиха облечени в спортно
– елегантни дрехи, във втория – с бански костюми, а в
третия с официални костюми, творения на прочутата
дизайнерка Светла Димитрова, която е два пъти носител на престижната награда
на Академията „Българска
мода” – „Златната игла”.
Цветелина Заранкова
при всяка своя поява обираше овациите на публиката и веднага се превърна
в нейна любимка. Нейната

нежна хубост, съчетана с
одухотвореност и скромно
държание бе оценена от
журито с отлична оценка.
Подгласнички на Мис Академия 2009 станаха Диана
Ангелова – I���������������
����������������
курс „Икономика на търговията” и Марина
Паунова –� I�������������
��������������
курс „Финанси”, които също възхитиха
присъстващите със своята
красота и интелект. Доц. д.р
Андрей Захариев награди
трите миски с парични награди.
Чудесна празнична атмосфера поддържаха известните певци Стефка Берова, Пламена от Musik Idol
Ann-G и Владислав Славов.
Организатори на академичния конкурс за красота
бяха Студентският съвет при
СА „Димитър А. Ценов” и
BEST models group���������
. Културното събитие в Стопанската
академия отново се превърна в празник на младостта и
красотата.
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- Какви са впечатленията Ви от конкурса „Мис
Академия 2009”?
Удивена съм, че виждам толкова много прелест на едно
място. В Свищов разбрах, че Стопанската академия събира на едно място не само умни, но и хубави български
момичета. За мен всички участнички са победителки.
Браво на тях! Зная, че не всички могат да получат награди,
макар да ги заслужават, но тези хубави студентки получиха най-ценния приз - обичта на публиката.
- Смятате ли, че красотата ще спаси света,
както е казал някога Л. Толстой?
Красотата и добротата са надеждата за нашето оцеляване в това забързано ежедневие. Човек днес трябва
да живее разумно, да не бъде егоист, да подава ръка на
болен и нуждаещ се. Милосърдието е също вид красота,
която наистина ще спаси човечеството.
-Вашето послание към нашата академична общност?
Отдавна не бях идвала във вашия светъл дунавски град.
Виждам колко хубаво се е променил – с обновени улици и
градинки. Но Свищов ще си остане неповторим със своята чудесна студентска младеж. На младите хора, които
учат тук и на цялото академично общество пожелавам да
вървят напред с възраждащата се българска песен!
АЛМА МАТЕР

Поредно силно лято за студентското туристическо дружество
Отмина още едно лято, изпълнено с емоционални преживявания за туристите от СТД „Академик”. През месеците юни, юли и
август общо 210 студенти, преподаватели, служители и други членове и приятели на дружеството
взеха участие в над 10 различни
по вид и трудност туристически
прояви – пешеходен туризъм,
велопоходи и високопланински
изкачвания.
Традиционно най-многобройни бяха групите за екскурзионното летуване. Интересът бе много
голям и за пръв път през почти
целия месец август наши туристи
„обхождаха” Рила планина. От 3
до 9 август 40 души пребиваваха
3 дни на х.„Рилски езера” и 3 дни
в района на Мальовица. От 9 до
15 август, група от 30 участника обходи районите на Мальовишка Рила и Рилските езера.
В заключителния етап (от 15 до 19 август) група
от 30 участника бе в района на 7-те Рилски езера
и х.„Скакавица”.
Въпреки дъждовното време и трите групи
осъществиха планираните преходи. В Мальовишкия дял на Рила групите успешно достигнаха
знаковите върхове Мальовица, Орловец, Камилата и траверсираха вр.Ловница и вр.Голям
купен (най-високия в Мальовишката верига –
2 731 метра). Посетени бяха Камилските езера,
Страшното Езеро, Еленините езера и Йончевото
езеро. В района на Рилските езера бяха изкачени вр.Харамията, Езерния връх, вр.Раздела,
вр. Отовица и вр. Кабул. Обходихме циркуса
на Седемте езера и се насладихме от „птичи
поглед” на Урдиния циркус и Урдините езера.
Край х.„Скакавица” (първата построена хижа

Покореният Брайтхорн
в България) по труден терен осъществихме
обиколка на внушителния (висок 72 метра) Скакавишки водопад.
По същото време край вр.Харамията, Бялото братство (последователите на философа
Петър Дънов) подготвяше своите чествания и
някои от нашите туристи се присъединиха към
ритуалните танци на общността, известни като
Паневритмия.
От 23 до 29 август 30 души се включиха в
автопоход в Родопите по маршрут: Асеновград
– Смолян – Могилица – Триград. Програмата
включваше много на брой и разнообразни като
вид обекти. Посетени бяха Асеновата крепост,
Бачковския манастир, Скалните мостове, извора
на р.Арда, с. Широка лъка, музеите в Чепеларе и
Смолян, пещерите Ухловица, Голубовица, Дяволското гърло, Ягодинската и Харамийската.
Наситена бе и програмата на велотуристи-

те. Редом с регулярните 40 – 50 м.), който се намира в района на „култовия” връх
километрови турове в района Матерхорн и разположените във втория по вина Свищов и близките населени сочина в Алпите масив – Монте Роза върхове,
места, за пръв път бе организи- Гнифети (4 559 м.), Цумщайн (4 583 м.) и Лудвигран задграничен велопоход. На 6 схьое (4 392 м.). Офанзивата на групата завърши
юни сутринта, групата велосипе- в Доломитските Алпи, където бе изкачен и пърдисти прекоси с кораб р. Дунав, венеца на Доломитите, връх Пунта Пеня (3 343
пресече гр. Зимнич и достигна м.). Подобен продължителен преход, наситен с
езерото-резерват Сухая, което трудни изкачвания на заснежени и заледени въре на 25 км. във вътрешността на хове, зоната на четирите хиляди метра, някои от
Румъния. Изпълнена с върхови които с немалка степен на техническа трудност,
постижения бе и програмата на е прецедент в историята на дружеството.
дружеството, свързана с високоПочти по същото време ст. преп. Николай
планински изкачвания в чужбина. Нейков в рамките на 7-дневна експедиция заПрез месец юни ст. преп. Николай едно с търновски алпинисти изкачи първенеца
Нейков и третокурсникът Николай на Австрия вр.Гросглокнер (3 798 м.). Щурмът се
Хасекиев взеха участие в група от осъществи на 27 юли от южната страна на ма12 височинни туристи, чиято цел сива, с изходен пункт заслон Стюдлхюте (2 801
бе изкачване на първенеца на м.). Въпреки относително „скромната” височина
Северна Африка, вр. Тубкал (4 167 на върха това постижение е особено значимо
м.), който се намира в планината за дружеството, поради голямата степен на
Голям Атлас (Мароко). На 10 юни те траверси- техническа трудност на изкачването. Според
раха масива, като стартираха от заслон Тубкал Н.Нейков това е технически най-трудният връх,
(3 200 м.), достигнаха върха и слязоха през чиято кота е достигал.
емоционалния северен улей. На следващия ден
Наред с тези по-значими прояви наши тубяха траверсирани още три четирихилядника в ристи осъществиха и преходи в страната. В
района – втория по височина Темезгуида (4 089 Стара планина: х.„Плевен” - х.„Васил Левски” –
м.), Рас (4 079 м.) и Тезе (4 074 м.).
х.„Мазалат” - вр.Ботев – х.„Плевен”; х.„Мазалат”
От 17 до 31 юли, доц. Ив. Марчевски, М. – х. „Тъжа” – вр. Марагидик – х.„Триглав” и в
Нейков и още петима височинници проведоха Родопите: х.„Аида” – Перперикон – Татул.
серия изкачвания в района на Апенинските
Николай Нейков
планини и италианските и швейцарските Алпи.
секретар на СТД „Академик”
Експедицията стартира с изкачване на наГл. редактор: доц. д-р Агоп Саркисян
миращия се в централна Италия първенец
на Апенинските планини – Корно Гранде Отговорен редактор: Стефания Цанкова
(2 912 м.). След него групата се отправи
Дизайнер: Милена Александрова
на север като последователно бяха изКоординатор: Петър Папазов
качени знакови върхове в Алпите – Гран
Фоторепортер: Станислав Стоянов
Парадизо (4 061 м.), който е най-високият
Академично издателство “Ценов”
изцяло италиански връх, Брайтхорн (4 165

