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Нова академична 2014-2015 учебна година
Уважаеми дами
и господа, гости и
колеги!
Скъпи студенти!
С удоволствие и
с искрено вълнение
заставам днес пред
Вас, за да открия
тържеството, посветено на началото на новата 20142015 учебна година
в СА „Д. А. Ценов”.
Първият учебен ден,
като всички първи
неща в живота, е
натоварен с особена символика, найвече за първокурсниците. Това са мигове на очакване, на
любопитство от все
още непознатото,
когато започва един
нов и примамлив
етап от личностното
развитие. В същото
време той е и от
най - в ъ лн у в ащ и т е
моменти в живота
на цялата академична общност, защото
академичното летоброене задвижва
мощни интелектуални импулси, ражда
енергии, които зареждат с амбиция,

творчески дух и преодоляват изпитанията.
Чрез своето
78-годишно категорично наложило се
присъствие в образователното прост р ан с т в о нашат а
Алма Матер доказва, че е институция,
която не е предала
доверието на хилядите си възпитаници, че притежава
собствени стандарти за високо качество на икономическото образование.
Тук непрек ъснато
се работи за повишаване качеството
на обучението и на
научните изследвания. Във Висшето
училище са получили образованието си над 140 000
млади хора. Учебният процес днес
се осъществява от
над триста квалифицирани препо даватели в четири
фак ултета, в профилирани центрове за магистърско,
следдипломно, про-

Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми преподаватели и колеги,
От името на Студентския съвет при СА „Д. А.
Ценов” Ви поднасям сърдечни поздравления по
повод откриването на новата академична учебна
година в свищовската Алма
Матер! В този прекрасен
септемврийски ден, носещ
духа на традициите, но и
символ на новото начало,
нашите пожелания к ъм
академичното ръководство
и академичната общност са
за добро здраве, творчески
и професионални успехи,
нестихващо вдъхновение
за изпълняване на благородната мисия да обучавате и създавате компетентни
и уважавани икономисти.
Скъпи първокурсници,
Днес Вие правите найважната крачка в живота
си, ставате част от голямото семейство на възпитаниците на Стопанската

фесионално и
дистанционно обучение.
Сключени са
договори за
сътрудничество с десетки
чуждестранни
университети, с които съвместно се работи
по различни европейски програми.
Няма ува жавана
българска организация или институция – административна, гражданска
или финансова – в
която да не работят възпитаници на
Свищовската академия. Полученото тук
образование е неоспорим атестат и успешен старт в кариерната реализация.
Чрез своите възпи таници нашата
Алма Матер остава

академия. Направили сте
най-добрия избор! Вие
имате възможността да
почувствате автентичната
академична атмосфера в
града на Дарителите.
В свищовската А лма
Матер ще получите подкрепата на висококвалифицирани и уважавани преподаватели, които ще Ви покажат пътя към успеха. Нейните студенти са знаещи,
можещи и способни млади
професионалисти, които са
бъдещето на България.
Носете С топанската
академия в сърцата си,
защото Вие сте нейните
посланици не само в България, но и по света. Бъдете
здрави, вдъхновени, устремени към нови знания и хоризонти, нека трудностите
не Ви спират, а амбицират
да покажете, че сте най-добрите, най-подготвените и
най-ценените!
Беатрис Любенова Студентски съвет

винаги
млада,
защото
всяка
есен се
„презарежда” с
в д ъх н о вението,
дързостта и порива им,
„т р у п а ”
от младежкото
им очарование,
черпи, съхранява и
завещава частица
от ентусиазма и оптимизма им.
Уважаеми колеги,
Първият учебен
ден ни е събрал
днес, за да заявим
за пореден път самочувствието си на
конкурентоспособни участници в съвременната образователна среда и
отправим уверения
си поглед към бъдещето, което с неподправен ентусиазъм
и професионализъм
заедно градим. Този
ден е празник за

всички нас, защото
е поредната крачка към знанието и
себеутвърждаването. Всички ние сме
убедени в смисъла
на образованието
днес – в условията на единно европейско академично
пространство. Качественото образование е най-добрата
инвестиция, защото усилията и средствата, вложени в
него, впоследствие
имат многократна
възвръщаемост. То
е движещата „стихия” на професионалния и интелект уа лния хоризонт
на човека и се превръща в залог за съвременните икономически, социални
и културни предизвикателства. Позволява ни да откриваме нови светове.
Чрез него човек се
учи на избор и този
избор прави човека
свободен.
Ск ъпи първокурсници,
Поздравявам

Уважаеми г-н Ректор,
драги преподаватели, колеги,
С удоволствие Ви поздравявам по повод откриването на академичната учебна 2014/2015 година!
Стопанската академия е едно от най-добрите и
престижни висши учебни заведения в България,
с дългогодишна история и традиции, които всяка
година се дописват от всички нас.
Драги преподаватели,
Очакваме и през новата учебна година да ни
предавате знанията и уменията, които ще спомогнат за нашето развитие в професионален и
личен план. Бъдете все така всеотдайни и грижовни към нас.
Скъпи студенти,
Поздравявам Ви за крачката, която сте направили, като сте избрали Стопанската академия.
Пожелавам Ви да сте здрави, борбени, целеустремени, отговорни, вярващи в себе си и мечтите
си. Нашата Алма Матер е неизчерпаем извор, от
който могат да се черпят знания и умения. Преподавателите и колегите са хората, с които ще
израстваме като личности.
На добър час и успешен старт!
Христина Георгиева
Председател на студентска организация
AIESEC Свищов

Ви за направения
избор! Сред многото примамливи
възможности Вие
сте избрали най-добрата – тази, която
дава най-големи
шансове за личностно израстване и
професионална реа лизация. На нея
Вие ще посветите
четири или пет години от живота си и
аз Ви уверявам, че
те ще бъдат ползотворни, че очакванията Ви ще бъдат
възнаградени.
Ние – Вашите
п р е п о д ав ат е л и –
ще направим всичко п о с и л и т е с и,
за да Ви създадем
необходимата академична среда.
Ще положим максимални усилия в
подкрепата си за
Вашето интелектуално израстване.
На добър час
и успешна учебна
година, колеги!
Ректор: проф.
д-р В. Адамов

Уважаеми г-н Ректор,
гости, преподаватели,
студенти,
Дълбоко развълнуванa
от изпълнената с тържественост церемония, от името
на новоприетите Ви приветствам по повод началото на
новата учебна година. Всички ние сме заредени с очаквания и амбиции и най-вече
с желание за качествено
образование и професионална реализация.
Ние знаем, че Академията е дала на България не
един държавник, банкер
или минист ър. Пожелавам да има такива и сред
нас - хора, можещи и вярващи във възможностите
си, готови да разгърнат
потенциала си в родината
и да допринесат за нейното бъдеще. На добър час
през новата академична
2014/2015 година!
Николета Йорданова,
I курс "СК"
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Почетно отличие

Мащабен студентски форум

Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” удостои с почетното звание
„Доктор хонорис кауза”
проф. д-р ик.н. Сергей

по звание и призвание”,
това е човек, за който
България е втора родина,
а Стопанската академия
е втори дом. Той е „чове-

тях. Има значителен принос в организацията на
международните научнопрактически конференции, летните студентски

Антонович Охрименко
– ръководител Лаборатория „Информационна
безопасност” на Молдовската икономическа
академия в гр. Кишинев,
Молдова. Неговата научна и обществена дейност
пред академичната общност в Свищов представи
зам.-рек торът по ст удентска политика и академично развитие проф.
д-р Теодора Димитрова.
По думите й номинираният за почетен професор
на Свищовското висше
училище е „професор

кът, който подпомогна
изграждането не само
на виртуален, но и на
реален мост между Академията и Молдовската
икономическа ака де мия”.
В словото си проф.
Димитрова подчерта,
че с прякото у частие
на проф. Охрименко е
ск лючен дългосрочен
договор за сътрудничество между двете висши
училища. Той участва в
редица съвместни проекти за международно
сътрудничество между

училища, ст удентския
обмен, съвместните публикации. Използвайки
виртуални видеотехнологии, проф. Охрименко
организира и провежда
двустранни докторантски сесии между Стопанската ака демия и
Молдовската икономическа академия. Инициатор е за написване
на съвмес т ни нау чни
статии и доклади заедно
със свищовски преподаватели в областта на
информационната безопасност.

Докторантска научна сесия 2013

Перспективите пред българската икономика през призмата
на младите изследователи бяха
представени под формата на
студии и статии, презентирани
в рамките на „Докторантска
научна сесия 2013” в СА „Димитър А. Ценов”. Сесията, организирана от редакционния съвет
на Годишен алманах „Научни
изследвания на докторанти”,
откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично
развитие” – проф. д-р Теодора
Димитрова, главен редактор на
изданието. „На днешния форум
Вие ще презентирате не само
себе си, не само своите изследвания и постижения в областта
на науката, но ще представите
своите научни ръководители и
звената, в които се обучавате”
– каза тя в обръщението си към
участниците в научния форум,

като им пожела постоянство
в изследователските търсения
и търпение в извървяването на
поетия път.
В научната сесия участваха
докторанти, които се обучават
по акредитираните 13 докторски програми в редовна, задочна и самостоятелна форма.
За тазгодишното издание са
разработени общо 8 студии
и 42 статии. В рамките на регламентираното време всеки
докторант представи своята
разработка, а присъстващите студенти и преподаватели
имаха възможност да задават
въпроси към авторите или да
изразят мнение. Презентираните разработки ще бъдат
публикувани в академичното
печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на
докторанти”.

В СА „Димитър А. Ценов” се проведе мащабна студентска научна сесия, в която участваха 240 студенти
с 210 доклада. Тя беше открита от зам.-ректора по
„Студентска политика и академично развитие” проф.
д-р Теодора Димитрова с думите: „За такъв научен
форум може да ни завиди всяко висше училище, но
само ние можем да се похвалим със студенти като
Вас”. Припомни, че според рейтинговата система на
МОН студентите на Стопанската академия заемат
първо място по научни изследвания.
Научната сесия се проведе в четири направления,
формулирани от четирите факултета на висшето училище, а участниците бяха разпределени в девет презентационни секции. Факултет „Финанси” предизвика
студентите с темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”, работещи в две секции – „Публични
финанси, социално дело и инициативи за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж” и втората - „Корпоративни финанси, банково дело и застраховане”.
„Предизвикателства и перспективи пред бизнеса
в контекста на програма България 2020” бе темата,
която факултет „Производствен и търговски бизнес”
постави на участниците, също разпределени в две
секции - „Предизвикателствата пред индустриалния
и аграрния сектор в контекста на програма България
2020” и „Перспективи за развитие на търговския и
туристическия бизнес”.
Организираната от факултет „Мениджмънт и маркетинг” студентска научна сесия бе на тема: „Устойчиво
развитие и глобален мениджмънт”. Представените в
първа секция разработки бяха в областта на мениджмънта, маркетинга и стратегическото планиране, а втората обхвана презентации, свързани с международните икономически отношения и бизнес информатиката.
Факултет „Стопанска отчетност” предизвика студентите да насочат своите научни изследвания към
„Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”. Разпределени в три презентационни секции,
участниците представиха разработки в направленията
„Счетоводството като информационна и контролна
система”, „Контролът и анализът за запазване на
динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите
изследвания”.
По време на работата по секции студентите имаха
възможност да покажат не само презентаторски умения и изследователски способности, но и възможността да аргументират и защитят научните си тези пред
свои колеги и комисии от преподаватели.

Кръгла маса

В Стопанска академия „Димитър А.
Ценов” се проведе кръгла маса на тема:
„Усъвършенстване на обучението по застраховане и осигуряване – детерминанта на взаимовръзката теория–практика”.
Във форума участваха преподаватели от
катедра „Застраховане и социално дело”
(ЗСД), студенти и представители на практиката. Гостите представи ръководителят
на катедрата – проф. д-р Боян Илиев, който
поясни, че основният въпрос, на който ще
се търси отговор по време на форума, е
как да бъдат адаптирани учебните планове
към изискванията на застрахователната и
осигурителната практика.
Срещата откри председателят на Общото събрание – проф. д-р Данаил Врачовски,
който поздрави участниците от името
на ректора – проф. д-р Величко Адамов.
„Контактите на катедра „Застраховане и
социално дело” със застрахователната и
осигурителна практика са традиционни” –
каза проф. Врачовски и изрази убеденост,
че форумът ще бъде полезен и за двете
страни. По думите му откъсването на те-

оретичната подготовка на студентите от
практиката е пагубно за всяка една специалност, а чрез поддържане на постоянни
контакти „между теория и практика” може
да се постигне едно добре развиващо се
застраховане, социално и здравно осигуряване.
Представителите на практиката отправиха предложение за разкриване на нова
дисциплина „застрахователно посредничество”, за която гост-лектори да бъдат
различни практици, „които са научени на
модели и методи на продажба” и които
в упражненията могат да предадат „тактики от занаята на продажбите”. Друга
дисциплина, която беше препоръчана, бе
„надзор в застраховането”, която да касае
всички нормативи, регламенти и наредби,
отчитащи дейността.
В края на срещата, обобщавайки направените предложения и изводи, проф.
Врачовски заяви, че винаги трябва да се
търси „баланс между образователната
подготовка и практическото обучение на
студентите”.
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Дипломиране в свищовската Алма Матер

В

Стопанска академия „Д. А.
Ценов” се проведоха тържествени церемонии по дипломиране на бакалаври от випуск
2009, облечени с академични
шапки и тоги, допълнени със
син шал – цветът, символизиращ безбрежната синева на
хоризонта, необятната морска
шир и неограничените възможности пред младите хора.
Щастливците, които усетиха
емоцията да се дипломират
с официалното академично
облекло в тържествена атмосфера в аулата на родната Алма
Матер, са абсолвентите от четирите факултета на Висшето
училище – „Финанси”, „Стопанска отчетност” , „Мениджмънт
и маркетинг” и „Производствен
и търговски бизнес”. В 18-те
специалности, развивани от
тях, се дипломираха близо
2000 студенти, 135 от които
завършиха с отличен успех от
годините на следване (между
5.95 и 5.50) и оценка от държавен зрелостен изпит 6.00.
Поздравителни слова към
з авършв ащите п о дн е с оха
ректорът проф. д-р Величко
Адамов, зам.-ректорите проф.
д-р Любен Кирев и проф. д-р
Теодора Димитрова, деканите
на факултети и ръководителите на съответните катедри.
Обръщайки се към дипломантите, в поздравителното
си слово проф. д-р Величко
Адамов заяви: „В живота си
човек има много красиви и вълнуващи мигове, има мигове,
които не може да забрави цял
живот. Може би това тържество
ще бъде един от незабравимите мигове за Вас – нашите
абсолвенти, които завинаги

ще останете част от Стопанската академия и ще усещате
в себе си нейния академичен
дух. Знам, че Вие ще бъдете
добри професионалисти, знам,
че ще бъдете победители,
защото ние тук създаваме победители”.
В чест на абсолвентите на
всяка церемония звучеше и
студентският химн Gaudeamus
igitur. Нов акцент, който подси-

труда си за неговото по-добро
бъдеще, да бъдат достойни
граждани на Отечеството си”.
Стопанската академия е сред
първите висши у чилища в
България, откликнали на хуманния призив, отправен на
митинг в чест Галилео Галилей
на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата
„Санта Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе

ли емоциите на абсолвентите
при тяхното дипломиране, бе
полагането на Галилеевата
к летва. Първи този ритуал
изпълниха дипломантите от
фак ултет „Финанс и”. Чре з
полагане на клетвата те тържествено обещаха „да пазят
името на университета, да
защитят достойно професионалната си подготовка, верни
на своя народ да допринесат с

във всички университети и
институти Галилеева клетва,
подобна на Хипократовата –
да се произнася тържествено
обещание за използване на
науката единствено за борба
с болката и страданието, в
името на хуманизацията на
света. След полагане на клетвата прозвуча „Многая лета”
и бяха връчени дипломите на
абсолвентите.

иплом за завършена образователно-квалификационна степен
Д
„магист ър” в Стопанска ака демия

„Димитър А. Ценов” на тържествени
церемонии през месец май получиха
близо 2000 икономисти, неикономисти и
професионални бакалаври, обучавали
се в редовна и дистанционна форма по
над 110 магистърски програми. Приветствия към дипломантите от името на
Ректора – проф. д-р Величко Адамов – и
от името на академичното ръководство поднесоха зам.-ректорът
по обучение и научни
изследвания проф. д-р
Любен Кирев, председателят на Общото
събрание проф. д-р
Данаил Врачовски и
зам.-председателят
проф. д-р Андрей Захариев. Заедно с пожеланията към дипломантите за здраве, запомняща се кариера, успехи
и победи официалните гости подчертаха
приноса на Дарителя
Ценов и припомниха, че
Свищов дава на България над 100 първи неща,
сред които са първият
просветен министър
– проф. д-р Георги Атанасович и първият министър на финансите – Григор Начович.
Емоцията и вълнението от това, че
вече държат в ръцете си заслужената
диплома на магистър, облечените в
академични тоги дипломанти запечатаха чрез множество снимки в аулата на
Висшето училище, пред паметника на
Дарителя и при изпълняване на ритуала
по хвърляне на магистърските барети
пред емблематичната за Свищов сграда
на Ректората.

За успешна професионална реализация 15 години дистанционно обучение
Близо 6000 студенти и
преподаватели участват
в реализацията на проект
„Нови знания и умения
за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов”
Свищов”. Проектът се реализира с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси”, схема
BG051PO001-3.1.07 „Актуа лизиране на у чебните
програми във висшето образование в съответствие
с изискванията на пазара
на труда”, съфинансирана
от Европейския социален
фонд на Европейския съюз.
Партньори по проекта на
Стопанската академия са
Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на

земеделските производители в България и Асоциацията на дунавските общини.
Общата цел на проекта е „Модернизиране на
образователния процес в
Стопанска академия „Д.
А. Ценов” за повишаване
пригодността за заетост на
студентите в съответствие
със социалната поръчка на
бизнеса за нови професионалисти”. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ е 152 358,84
лева. Продължителността
на проектните дейности
е 18 месеца, а целевата
група включва 5 789 студенти и 167 преподаватели
от водещи катедри в Свищовското висше училище.
Сред реализираните през
изминалата една година

дейности по проекта са
проведените 38 семинарни
занятия и 11 майсторски
класове за студенти, водени от изявени специалисти
от практиката, и 35 посещения на студенти в реална
работна среда.
Предстои публикуване
на Анализ на приоритетните специалности в СА в
контекста на конкретните
потребности на бизнеса и
изискванията на пазара на
труда на микрониво, основан на задълбочени научни
и емпирични изследвания.
Ще бъде изработена и Стратегия за развитие на специалностите в Академията в
съответствие с конкретните
потребности на бизнеса и
изискванията на пазара на
труда на микрониво.

Дистанционната форма
за обучение на магистри
в СА „Димитър А. Ценов”
съществува от 1999 г. За
изминалите 15 години от
създаването на Центъра
за дистанционно обучение
чрез тази образователната технология на 21-ви век
Свищовското висше училище е дало възможност
на над 22 000 студенти да
се дипломират в образователно-квалификационна
степен (ОКС) „магистър”.
Само през 2013 г. в системата за дистанционно
обучение са регистрирани
логвания от 114 държави
от всички континенти на
света.
Лидерските си позиции
на пазара на електронни
и дистанционни образователни продукти за ОКС
„магистър” в България ино-

вативният проект на Академията за обучение в дистанционна форма запазва
чрез непрестанно развитие. С цел да отговори все
по-пълно на специфичните
потребности на обучаваните и да е в унисон със
съвременните динамични
условия на живот, при приема на студенти за предстоящата учебна 2014/2015
г. в Свищовската академия
са предвидени г ъвкави
възможности в технологията на кандидатстване и
на обучение в дистанционна форма. Кандидат-студентите могат да избират
между над 100 престижни
магистърски програми в
редовна и дистанционна
форма в професионалните
направления „Икономика”
и „Администрация и управление”.
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Най-добрите млади икономисти Заслужени награди

Студенти от СА „Димитър А. Ценов” завоюваха първите места в
10-тия национален конкурс „Млад икономист
- 2014”, организиран от
Съюза на икономистите
в България. Тазгодишното юбилейно издание
на конкурса се проведе под надслов „Гласът
на мла дите за силна
икономика”, а темата на
есето бе „Зелената икономика – възможности
и предизвикателства”. В
надпреварата, целяща
да провокира мисленето и изследователското
търсене на младите хора
при отговора на важните
въпроси на прехода към
зелена икономика в Бъл-

Ш

гария, участваха близо
100 ученици, студенти и
докторанти от български
и европейски университети, както и млади предприемачи до 35-годишна
възраст. Своите идеи,
позиции и становища за
предизвикателствата и
възможностите на зелената икономка авторите
представиха индивидуално или в екип с една
разработка.
Победители в категория „Студенти” са третокурсничките от Стопанската академия Силвия
Сашева и Теодора Вилиянова от спец. „Финанси”, които участваха
с екипна разработка.
Победителят в категория

„Докторанти” – Милен
Митков, също е възпитаник на Академията.
Свищовският докторант
от катедра „Застраховане и социално дело”,
който в миналогодишното издание на конкурса
спечели второ място и
специална награда, сега
изпревари свои колеги
от УНСС и СУ „Св. Климент Охридски”, класирани съответно на второ
и трето място.
Сред отличените
със специални награди участници в тазгодишната на дпревара
е третокурсничката от
спец. „Счетоводство и
контрол” в Свищовското
висше училище – Пламена Димитрова. Грамота
за достигане до последния кръг получи Нина
Йосифова, док торант
в Стопанска академия,
фак ултет „С топанска
отчетност”.
Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” е
удостоена с почетна грамота от Съюза на икономистите в България за
заслуги и принос в развитието и утвърждаването
на Националния конкурс
„Млад икономист”.

Спортни завоевания

ампионски, вицешампионски титли и медали за челни позиции завоюваха студенти от СА „Димитър А. Ценов” в Национална
универсиада 2014. Събитието, организирано от Асоциацията за университетски
спорт (АУС) „Академик”, е
част от Държавния спортен календар за студенти
по програма „Развитие на

съревноваваха по 11 вида
спорт. Стопанската академия беше представена от
Университетски спортен
клуб „Димитър А. Ценов”,
обединяващ всички практикувани спортове във висшето училище.
Най-масово участие и
най-много медали Свищовската академия имаше в
състезанията по кикбокс.

спорта за учащи” на Министерството на младежта
и спорта. Националната
надпревара събра в София
студенти от близо 30 висши
учебни заведения, които се

Десетте свищовски каратисти, водени от треньора
сенсей Марин Маринов,
завоюваха общо 10 медала
– 2 златни, 5 сребърни и 3
бронзови.

Четирима студенти
от Стопанска академия
„ Димит ър А . Ценов”
отново са сред одобрените кандидати за
стипендии на фондация
„Атанас Буров”. Това
са трима студенти от
магистърска програма

„Финан сов м ени д жмънт” – Боряна Антонова, Живко Тодоров, Никола Илиев и Ради Димитров от магистърска
програма „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”.

Двама магистри от
С топанска ака демия
„Димитър А. Ценов” са
победителите в конкурса за стипендианти на
Българската народна

търска програма „Финансов мениджмънт”,
отличници и изявени
студенти, печелили са
множество академични,
национални и между-

банка (БНБ) за 2014 година. Боряна Антонова и Никола Илиев са
избраните кандидати в
тазгодишното издание
на конкурса, обучаващи
се в образователно-квалификационна степен
„магистър”. Те са редовно обучение по магис-

народни отличия, а за
настоящата академична
2013/2014 г. са стипендианти на фондация „Атанас Буров”. В конкурса
на БНБ Боряна и Никола
представиха есета на
тема „Фактори, влияещи
върху кредитния растеж
в България”.

по футбол на малки
врати финализира тазгодишТнотоурнир
Реализирани едногодишни проекти
издание на надпреварата за
„Купата на Ректора” в Академията.
В него участваха 10 отбора от различни курсове и специалности.
След множеството изиграни
мачове и оспорвана надпревара
сред студентите, шампион за 2014
г. стана отбор „Интернационал”.
Преди финалната среща на
турнира по футбол на малки
врати по традиция се игра и демонстрационен мач между преподаватели и студенти. Отборът
на младите икономисти, воден от
капитана Георги Боболов, надигра с 3:0 преподавателския тим.
В рамките на тазгодишното
издание на турнирите за „Купата на Ректора”, освен традиционните състезания по тенис
на маса, волейбол и баскетбол,
бяха организирани и състезания
по бадминтон. В индивидуалната
надпревара на първо място при
жените се класира първокурсничката Станимира Недева от
спец. „Счетоводство и контрол”,
а при мъжете – третокурсникът
Янек Трифонов от спец. „Финанси”. В отборното класира по
двойки най-добър бе тимът на
първокурсничките Станимира
Недева и Даяна Стоянова от
спец. „Счетоводство и контрол”.

Резултатите от научноизследователски проекти, разработени през 2013 г. със съдействието на Института за
научни изследвания (ИНИ) при СА „Димитър А. Ценов”,
представиха изследователските екипи в рамките на
научна сесия под надслов: „Конкурентоспособност на
българската икономика”. Традиционната за Свищовското
висше училище сесия откри зам.-ректорът по обучение и
научни изследвания проф. д-р Любен Кирев. От името на
академичното ръководство той приветства авторите на
научните изследвания, като подчерта ролята и значението на научноизследователската дейност в съвременното
общество на знанието и при прехода към икономика,
основана на знанието. „Знанието се превръща в основен ресурс и основно благо за водещите икономики в
света, а без научни изследвания няма как да има знания.
Ако през 19-ти век практиката изпреварваше науката,
то днес науката и научните изследвания се явяват като
подготвително звено на самото производство и един от
водещите центровете за научни изследвания. Днес това
са висшите учебни заведения” – подчерта проф. Кирев.
В реализирането на научноизследователските проекти, разработени през 2013 г., участват преподаватели
от всички факултети, студенти и докторанти. Тематиката
на проектите е изключително разнообразна и варира
според научните интереси на съответните екипи, които
в рамките на проведената научна сесия представиха
резултатите от своите изследвания.
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