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41 Бакалаврите от

На заседание на Академическия съвет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, проведено на 16
декември 2015 г., бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков предложи и Академическият съвет одобри
структура на Ректорския съвет, в която
влизат заместник-ректори по научно-изследователската и научна проектна
дейност, по учебната дейност – ОКС
„Бакалавър“ и „Магистър“, по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение, по имоти и стопанска
дейност, по информационни дейности,
академичен състав и администрация и
функционален ректор, отговарящ за
докторантското училище и международната дейност.
След тайно гласуване Академическият съвет избра чл.-кор. проф. дфзн
Николай Витанов за заместник-ректор
по научно-изследователската и проектна
дейност, проф. д-р Ренета Божанкова за
заместник-ректор по учебната дейност
– ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, доц.
д-р Георги Вълчев за заместник-ректор
по учебната дейност – докторанти и
продължаващо обучение, доц. д-р Юрий
Кучев за заместник-ректор по имоти и
стопанска дейност, доц. д-р Елиза Стефанова за заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав
и администрация и доц. д-р Мария Стойчева за функционален ректор.
Чл.-кор. проф. дфзн Николай
Витанов – заместник-ректор по научно-изследователската и научна

проектна дейност
Роден е на 10 май 1964 г. През
1989 г. се дипломира като магистър по
физика със специализация по физика
на ядрото и елементарните частици във
Физическия факултет на Софийския
университет. През 1994 г. получава образователна и научна степен „доктор“
в СУ. В периода 1994-1995 г. е постдокторант в Imperial College, Лондон, от
1995 до 2001 г. е старши изследовател
в Института по физика в Хелзинки. От
2001 до 2010 г. последователно е главен асистент и доцент във Физическия
факултет на СУ. През 2009 г. получава
научната степен „доктор на физическите
науки“. От 2010 г. е професор във Физическия факултет на СУ. През 2014 г.
става член-кореспондент на Българската
академия на науките.
От 2011 г. до момента проф. Витанов е заместник-декан по научна, проектна и международна дейност, докторантури и СДК на Физическия факултет
на СУ. В периода 2009-2010 г. е ръководител на катедра „Теоретична физика“. Член е на Академическия съвет (от
2011 г. до момента) и на Факултетния
съвет на Физическия факултет (от 2011
г. до момента).
Проф. Витанов е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и квантова eлектроника
към ВАК (2007-2010 г.) и на Комисията
по физика и астрономия на ВАК (20102011 г.). Представител е на България
в Програмния комитет на Европейския
изследователски съвет на Европейската
комисия. Член на International Advisory
Board на списанието Journal of Physics B:
Atomic, Molecular and Optical Physics на
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НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

британския Institute of Physics (от 2015
г.)
Проф. Витанов има над 185 публикации, общ импакт фактор – 524. 2978
независими цитати (Web of Science),
5071 цитати (Google Scholar). Индекс на
Хирш – 32 (Web of Science), 36 (Google
Scholar).
Проф. Витанов има над 20 поканени
доклади и над 200 постери на международни конференции, над 50 доклади в
университети в чужбина, над 10 доклади
в България.
Ръководител е на българското участие в пет европейски проекти, участвал
е в четири двустранни международни и
четири национални проекти.
Проф. Витанов е бил гост-професор
в Тулуза, Франция (2000 г.), Дижон,
Франция (2001, 2004 и 2006 г.), Кайзерслаутерн, Германия (2005-2006 г.),
Имперски колеж, Лондон (2007 г.), Оксфорд (2007 г.), Турку, Финландия (2008
г.), Орсе, Франция (2012 г.), Палермо,

Италия (2012-2014 г.), Дармщат, Германия (2013, 2014 и 2015 г.)
Носител е на наградите „Питагор“
на МОН през 2008 г. за ръководство на
докторанти и през 2011 г. – за природни науки; най-добро научно постижение
ИФТТ на БАН (2005 г.) и най-добро
научно постижение от международно
сътрудничество ИФТТ на БАН (2001,
2003 и 2007 г.); Outstanding referee на
American Physical Society.
Владее английски, руски, френски и
немски език.
Проф. д-р Ренета Божанкова –
заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“
Родена е на 23 април 1963. През
1986 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър
филолог по руски език и литература с
втора специалност английски език. През
1995 г. получава образователна и научна степен „доктор”.

Роден е на 18 април 1961 г. През
1987 г. завършва специалност „Право“
в Софийския университет. През 2000 г.
получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”.
В периода 1987-1988 е стажант-съдия в Софийския градски съд. От 1988
до 1990 г. работи в правния отдел на
Комитета за държавен и народен контрол. От 1990 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 1996 до 2001
г. е хоноруван асистент по финансово
и данъчно право в Юридическия факултет на Софийския университет. От 2001
до 2003 г. е старши асистент, в периода
2003-2010 г. – главен асистент и от
2010 г. – доцент по финансово право
в Юридическия факултет на Софийския
университет.
От 2011 до 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по управленски контрол и обществени поръчки.
От 2007 г. е член на Факултетния съвет
на Юридическия факултет на СУ. В периода 2008-2009 г. е член на Стопанския съвет към Ректора на Софийския
университет. От 2002 до 2011 г. е член
на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания към Президента на Република България. От 2006
до 2009 г. е член на Експертна работна
група за правно-политически анализ към
министър-председателя на Република
България. От 2005 г. е член на Асоциацията на данъчните съветници. От 2003
г. е арбитър в Търговския арбитражен
съд при Националната юридическа фондация.
Доц. Кучев има специализации по
компютърно право - Рой Фрийд (19881989 г.) и приложение на 16-разрядни
компютри в контролната дейност (1989
г.).
Автор е на една монография, два
учебника, две учебни помагала и три
статии. Участвал е в създаването на софтуерен продукт за статистика.
Доц. Кучев има участия в три национални и пет международни конференции и в един международен и два национални проекти.
Владее руски, френски език.
Доц. д-р Елиза Стефанова - заместник-ректор по информационни
дейности, академичен състав и администрация
Родена е на 29 януари 1968 г. От
1991 г. е магистър по информатика и
компютърни науки от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика.
През 2012 г. получава образователна
и научна степен „доктор” в Софийския
университет, Факултет по математика и

информатика.
В периода 1989-1999 г. е последователно програмист, системен програмист и ръководител на направления
„Електронна обработка на данните“,
„Компютърни мрежи“ и „Съвременни
телематични услуги“ в Университетския
изчислителен център.
От 1999 до 2002 г. е асистент, от
2002 до 2005 г. – старши асистент, от
2005 до 2013 г. – главен асистент и от
2014 г. – доцент във Факултета по математика и информатика.
От 2015 г. е заместник-декан на Факултета по математика и информатика
по учебната дейност - магистърски програми и следдипломна квалификация.
От 2014 г. е ръководител на магистърска програма „Електронно обучение“.
Доц. Стефанова е член на Факултетния съвет на Факултет математика и
информатика (2006-2015 г.), на Академическия съвет на СУ „Св. Климент
Охридски” (2011-2015 г.) и на Общото
събрание СУ „Св. Климент Охридски”
(2007-2015 г.). Член на програмни комитети на международни конференции: Web Based Communities от 2005
до 2015 г., eLearning от 2012 до 2015
г., Constructiounism 2014, EL2014,
eLmL2015 и на Националната комисия
на олимпиадата по ИТ (2006-2015 г.).
Автор е на над 80 публикации и на
над 10 учебни помагала за ученици, учители и студенти. Работила е в екипи по
осем вътрешно-университетски, седем
национални и девет международни проекти.
В периода 2000-2010 г. е специализирала в Европейския софтуерен институт, Испания; Сиско Мрежова Академия
(Cisco Networking Academy Program);
Институт по образованието, Лондонски
Университет; Интел в партньорство с
Института за мениджмънт и технологии
и Института по математика и информатика при БАН.
Носител е на награди за постижения като инструктор на експертно ниво
и принос към академичната програма
на Сиско за мрежови академии и за
инструктор по компютърни мрежи с
най-голям брой студенти в Сиско академиите в България, на награди от Министерството на образованието и науката за
разработени електронни курсове за обучение в областта на ИКТ и уеб дизайна.
Доц. Стефанова е поканен експерт
в семинар Creative Learning & Innovative
Teaching - Institute of Prospective
Technological Study, Joint Research
Center, European Commission (2009 г.),
поканен експерт в проучване Future of
Learning 2020 на Institute of Prospective
Technological Study, Joint Research
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експерт към Националната комисия по
признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища,
МОН (от 2007 г. до момента)
Проф. Божанкова е автор на две
монографии, над 100 научни статии.
Участвала е в над 60 национални и международни научни конференции. Участвала е в десет национални и четири двустранни международни проекти.
Проф. Божанкова е специализирала
в Центъра за дигитални изследвания в
хуманитаристиката и Департамента по
славистика, Университет Канзас, САЩ
– Фулбрайтов специализант (2012-2013
г.), в Оксфордския институт за Интернет
(2007 г.), Централноевропейския университет, Будапеща (2007 г.), Европейския център за съвременни езици – Грац,
Австрия (2011 г.).
Владее руски, английски, полски и
украински език.
Доц. д-р Георги Вълчев - заместник-ректор по учебната дейност
– докторанти и продължаващо обучение
Роден е на 6 март 1962 г. През 1988
г. завършва Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“, магистър по история с втора специалност философия.
През 1998 г. получава образователната
и научна степен „доктор“ в Софийския
университет, Център по културознание.
В периода 1992-2007 г. е последователно специалист, главен експерт и
директор на отдел „Култура и вероизповедания“ и на дирекция „Образование и
култура“ на Община Стара Загора. От
2002 до 2010 г. е главен асистент, от
2010 г. - доцент в катедра „История и
теория на културата“ на Философския
факултет на СУ.
От 2011 г. е заместник-декан на
Философския факултет по учебната
дейност. Ръководител е на катедра „История и теория на културата“ (от 2011
г. до момента). В периода 2003-2011 г.
е бил научен секретар на Катедра „История и теория на културата“. Ръководител е на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното
наследство“.
Доц. Вълчев е член на Съюза на учените в България, на Алианс Франсез,
Националната фондация и Общобългарски комитет „Васил Левски“ и на Форум
„Културно наследство“.
Автор е на над 27 публикации, съставител и редактор на шест сборници и
книги. Участник в седем международни
научни конференции.
Владее френски и руски език.
Доц. д-р Юрий Кучев - заместник-ректор по имоти и стопанска
дейност
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В периода 1987-1992 г. е асистент,
от 1992 до 1995 г. – старши асистент,
от 1995 до 2002 г. – главен асистент, от
2002 до 2014 г. – доцент и от 2014 г.
– професор във Факултета по славянски
филологии на СУ.
От 2015 г. е заместник-декан по
международната дейност на Факултета
по славянски филологии. Заместник-директор на Центъра за дистанционно
обучение от 2014 г. до момента. Ръководител на катедра „Руска литература“
от 2011 г. до момента. Университетски
координатор за електронно и дистанционно обучение в периода 2009-2012
г. Заместник-декан по международната,
проектна и информационна дейност
(2007-2011 г.), заместник-декан по международната и научна дейност (20032007 г.) на Факултета по славянски
филологии. Координатор по програма
ЕРАЗЪМ на ФСлФ от 2003 г. Член на
Общото събрание на СУ от 2003 г. и
член на Факултетния съвет на ФСлФ от
2003 г.
Член на експертната група по изработване на Стратегия за развитие на
електронното и дистанционно обучение
в Софийския университет (2009-2011
г.) Член на комисията по признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни висши училища в Софийския
университет (от 2011 г. до момента).
Член и председател на процедури за
акредитация към НАОА (2007-2015 г.),

Приемът на заявления за явяване на
изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 22 февруари 2016 г.
На заседание на Академическия
съвет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, проведено на 16
декември 2015 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания
през 2016 г. - Правилник, график за
провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.
Приемът на заявления за явяване на
изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 22 февруари 2016 г. Крайният срок е 11 март
2016 г. за първата кандидатстудентска
сесия и 20 май 2016 г. – за втората кандидатстудентска сесия.
Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 20 март
- 17 април 2016 г., а втората - в съботно-неделните дни от 29 май до 26 юни
2016 г.
Кандидат-студентите отново имат
възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната.
Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в
класирането онлайн.
За поредна година документите за
класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 20 юни
до 2 юли 2016 г. в Ректората на Софийския университет.
На 12 юли 2016 г. ще бъде обявен
първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 13 юли
до 15 юли включително имат възможност да се запишат в специалността, в
която са класирани, като не участват в
следващите етапи; да депозират диплома-оригинал за средно образование и да
попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна
желана специалност; да не потвърдят
или да не се запишат. В тези случаи те

отпадат от всички класирания и губят
придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да
се запишат на този етап от класирането,
без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават
декларация за участие в класирането и
не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в
следващия етап на класирането.
На 19 юли 2016 г. ще бъде обявен
вторият етап на класирането. В него
участват потвърдилите от първия етап
кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон
и некласираните кандидат-студенти.
Потвърждаването или записването на
класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 20 до 22 юли 2016
г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото
си за участие в третото класиране, което
е окончателно.
Третият етап на класирането се обявява на 26 юли 2016 г. Срокът за записване е от 27 до 29 юли 2016 г. Резултатите от това класиране са окончателни.
За трета поредна година в Стопанския факултет на СУ като условие за
кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2
според Общата европейска референтна
рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски се приемат студенти и в
специалност „Хебраистика“.
Седем от общо 104 специалности не
използват оценките от матурите вместо
изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“, „Международни отношения“ и
трите специалности във Факултета по
журналистика и масова комуникация –

10
ДЕКЕМВРИ / 2015

9
ДЕКЕМВРИ / 2015

Center, European Commission (2010 г.),
поканен експерт в Thematic Working
Group in Mathematics and Technologies,
Peer
Learning
Activity,
European
Commission (2012 г.)
Владее английски, руски и румънски
език.
Доц. д-р Мария Стойчева – функционален ректор, отговарящ за докторантското училище и международната дейност
Родена е на 9 април 1959 г. През
1983 г. се дипломира като магистър
по философия и английски език в Софийския университет. През 2002 г. получава Образователна и научна степен
„доктор” в Софийския университет “Св.
Климент Охридски”.
В периода 1991-1997 г. е старши
преподавател във Военната академия
„Г. С. Раковски“. От 1998 до 2002 г. е
старши асистент, а от 2002 до 2007 г. –
главен асистент в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови
филологии на Софийския университет.
От 2007 г. е доцент във Философския
факултет на СУ.
В периода 2008-2015 г. е заместник-декан на Философския факултет по
научноизследователска, международна
и издателска дейност. Член на Общото
събрание на СУ и на Факултетния съвет
на Философския факултет от 2015 г.
Координатор по програма ЕРАЗЪМ на
Философския факултет. Ръководител на
магистърска програма „Европейски проекти“.
Доц. Стойчева е била член на бюрото на Европейската валидационна експертна комисия в отдел „Езикова политика“ на Съвета на Европа (2006-2011
г.) и на Експертната група на Съвета на
Европа за разработване на профила на
езиково-образователната политика на
Армения (2007-2009 г.).
Автор е на осем книги и сборници
и на над 40 студии, статии и експертни
оценки. Участвала е в над 50 международни и национални конференции и три
международни и един национален проекти.
В периода 1996 - 2000 г. е специализирала в Uppsala University; Trinity
College, Dublin; Exeter College, Oxford.
В периода 2006 до 2011 е била
гост-професор в University of Murcia,
St. John’s College, Oxford, University
of Bergen, University of Liege, All Souls
College, Oxford University.
Присъдено й е звание професор
„Жан Моне“ по програмата на ЕС „Жан
Моне“ в областта на преподаването на
темите от европейската интеграция.
Владее английски, френски, немски
и руски език.

АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ
ПРИЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА
КАМПАНИЯ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗ 2016 Г.

ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ВРЪЧИ
ГОДИШНИТЕ СТИПЕНДИИ
„НЕЛИ И РОБЪРТ ГИПСЪН“
В Централното фоайе в Ректората
на Софийския университет се проведе
тържествена церемония, на която бяха
връчени годишните стипендии „Нели и
Робърт Гипсън“ за студенти в България
през учебната 2015/2016 г.
На събитието присъстваха ректорът
на СУ „Св. Климент Охридски“ проф.
Анастас Герджиков, президентът на Международната фондация ”Св. Св. Кирил и
Методий” проф. Димо Платиканов, ректорът на Университета за национално и
световно стопанство проф. Стати Статев,
ректорът на Техническия университет
проф. Георги Михов, представители на
Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката,
Столична община, Американска фондация за България и други. Гости бяха и голяма част от стипендиантите от предишните години.
Церемонията бе открита от проф.
Димо Платиканов, който приветства
гостите и студентите с „Добре дошли!“
в гостоприемната сграда на Алма матер
и заяви, че тези стипендии се връчват
ежегодно за 12-ти път. Международната
фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в

сътрудничество с Американската фондация за България със седалище в Ню
Йорк връчва 100 стипендии за студенти
с високи академични постижения, чиито
семейства имат ниски материални възможности. Средствата са осигурени по
волята на дарителите семейство Нели и
Робърт Гипсън от САЩ.
Проф. Платиканов заяви, че това са
уникални стипендии, тъй като се отпускат с цел българските студенти да се обучават в България, да се дипломират и да
останат да работят в България.
Ректорът на Университета проф.
дфн. Анастас Герджиков поздрави присъстващите и изрази задоволството си,
че Софийският университет е домакин
на събитието. Той добави, че високо
оценява както програмата за стипендии,
така и работата на Фондация „Св. Св.
Кирил и Методий”. Ректорът изказа и
своята благодарност към спонсорите.
„Най-много ме радва, че стипендиите са за млади хора, за нашите млади
колеги студенти, а също и това, че наред
със социалния елемент, в тях има и изис-

По време на церемонията бе прочетен поздравителен адрес от името на
зам.-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. Щедростта винаги е
била висша човешка добродетел и белег
за духовна извисеност и благородство,
тя е присъща само на тези, които имат
сетива да видят и да усетят в душата си
проблемите на света около нас, отбелязва Ваня Кастрева и благодари на екипа
на Фондация „Св. св. Крили и Методий“ и на дарителите семейство Гипсън.
Зам.-министърът се обръща и към студентите да приемат като свой дълг този
благотворителен жест с увереността, че
могат винаги да успяват, когато имат до
себе си духовно възвишени хора: „Не забравяйте, че собствената ви решимост за
успех е по-важна от всичко останало. Не
се уморявайте да променяте света около
нас и да бъдете себе си като частица от
вечно търсещия дух на България”.
Заместник-кметът на София Дончо
Барбалов поздрави ръководството на
Фондация „Св. св. Кирил и Методий” от
името на кмета на София г-жа Йорданка

област.
От учредяването на стипендията
досега са подпомогнати над 1 150 студенти. Общата сума, предоставена от
дарителите семейство Гипсън до края на
изминалата учебна година, е 1 361 734
лева. По волята на дарителите стипендията е за пълния курс на обучение до
завършване на бакалавърска степен. За
специалностите „Право“ и „Медицина“
дарителите осигуряват средства за пълния курс на обучение. Размерът на стипендията за тази академична година е 2
000 лева.
Началото на тази инициатива е поставено през 2004 г., когато американският
филантроп и дарител Роберт Гипсън и
неговата съпруга Нели Гипсън пристигат в България с желание да помогнат в
областта на образованието. Инициативата стартира от Нели Лозанова, която
е омъжена за Робърт Гипсън, бизнесмен
и човек със специално отношение към
младите хора и тяхното образование.
За да завърши своето образование, като
студент Гипсън е получил подкрепата
на частни дарители и никога не забравя
значението на този жест.
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Фандъкова и отбеляза, че за него е чест
да бъде сред толкова изявени представители на научните среди. За Столична
община е гордост, че най-големите университети в страната се намират на нейна територия и общината работи в тясно
сътрудничество с тях, добави той. Дончо Барбалов благодари на семейство
Гипсън, които за поредна година отделят средства за подпомагане на изявени
студенти от български учебни заведения
и изрази надеждата си тази хубава традиция да продължи и през следващите
години, а на студентите пожела след
години да намерят своя път в науката
и някои от тях също да се изявят в тази
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кването за високи академични постижения. Мисля, че всеки от университетите
в България има нужда най-вече от това
да стимулира високите постижения в
образованието и науката. Високите академични постижения на студентите са
начинът да имаме по-висококачествено
образование. Колкото и да създаваме
все по-нови и по-осъвременени учебни планове, винаги от вашето ниво – и
при кандидатстването, и след това при
следването, ще зависи качеството на образованието. Затова тези стипендии са
наистина важен стимул”, каза още проф.
Герджиков и пожела успех и на организаторите, и на носителите на стипендиите.

В Конферентната зала в Софийския
университет се проведе обществено обсъждане на проекто-бюджета на Столична община за 2016 г., организирано от
Стопанския факултет на СУ и Столична
община (Асоциация за развитие на София).
На събитието присъстваха деканът
на Стопанския факултет доц. д-р Теодор
Седларски, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, преподаватели и и студенти от специалностите
“Икономика и финанси” и “Стопанско
управление” и магистърските програми
„Бизнес администрация – стратегическо
управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.
Модератор на събитието бе Севдалина Войнова, програмен директор на
Асоциация за развитие на София, която
заяви, че разработването на общинския
бюджет е дълъг и корпоративен процес,
обхващащ усилията на много хора – кмета, общинския съвет, администрацията,
ръководителите на всички бюджетни звена, граждани, неправителствени организации.
„Столична община вече проведе

своето обществено обсъждане на проекто-бюджета, но се радваме, че тази година за първи път можем да включим в бюджетния процес и експертни становища,
въпроси, идеи и предложения на преподаватели и студенти от Стопанския
факултет на Софийския университет“,
каза г-жа Войнова. Тя благодари на доц.
Седларски и на неговия екип за поканата и за възможността за провеждането на
дискусията.
Дебатът бе открит от декана на Стопанския факултет, който представи накратко факултета и заяви, че той се е
утвърдил като водещ по обучението по
икономика в страната и това се доказва
от рейтинговите класации за българските висши училища през последните години.
Доц. Седларски подчерта, че Стопанският факултет на СУ работи като
партньор с водещи европейски университети и че предлага уникален образователен продукт – чуждоезиково обучение на немски, френски, английски език
с диплома с тези университети, което е
уникално за региона.

Ганев, доц. Боян Ломев – зам.-декан на
Стопанския Факултет, доц. Ралица Ганева, д-р Банчо Банoв ас. Атанас Георгиев, ас. Милен Велушев и студенти от специалностите “Икономика и финанси” и
“Стопанско управление” и магистърските програми „Бизнес администрация –
стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.
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„На фона на тези успехи, които имаме, тези водещи позиции, един аспект от
нашата работа като водещ академичен
център остана в сянка през последните
години. Новото деканско ръководство
ще се стреми да отвори натрупания потенциал на нашите преподаватели и изследователи към българското общество
за решаване на актуални проблеми в
стопанската практика и стопанската политика, за да можем всички да черпим от
него“ каза още деканът на Стопанския
факултет.
Доц. Седларски пожела успешен дебат и ползотворна дискусия и изрази надеждата си тя да бъде началото на едно
дълго сътрудничество със Столична община.
Зам.-кметът на столична община Дончо Барбалов поздрави всички за проявения интерес към дебата. Той заяви, че
за първи път се прави публичен дебат в
такъв формат и изрази надеждата си той
да стане традиционен. Г-н Барбалов посочи, че когато става дума за бюджета,
има нужда и от по-стратегически анализи и по-научен подход.
Той представи проекто-бюджета на
Столична община за 2016 г. с неговите
приоритети и обосновки за основните
направления с разчетите за приходната
и разходната част, както и изпълнението
на бюджета.
Основни теми за панелните дискусии
бяха: Стратегически цели и приоритети
на бюджета, Приходна част на бюджета:
общински данъци, такса смет, Разходна
част на бюджета, Изпълнение на бюджета, задлъжнялост.
В дебата участваха проф. Георги
Чобанов, д-р Георги Ганев, доц. Калоян
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ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА
БЮДЖЕТА НА СОФИЯ

За някои от студентите това е първа среща с деца със специални потребности. Топлотата и сърдечността, които
студентите проявиха към децата и децата към тях, бяха искрени и непринудени.
Студентите бяха подготвили и подаръци
за публиката.
Хр. Владимирова, директор на Шесто помощно училище, се обърна към студентите с думите: “Вие сте част от нашия
“звезден час”, в който при нас идват
артисти, музиканти и хора на изкуство-

За поредна година студенти от различни специалности на Факултета по
начална и предучилищна педагогика на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски” зарадваха с коледен спектакъл децата от Шесто и Трето помощно
училище в гр. София. Художествен ръководител и организатор на събитието
бе доц. д-р Данка Щерева.

Финалистът бе избран измежду 72ма участници в състезанието, от които
само петима достигнаха до финала.
Романът на доц. Георги Бърдаров
„Аз още броя дните“ ще получи договор
с едно от най-големите български издателства и ще попадне в ръцете на хиляди
читатели през февруари 2016 г.
„Аз още броя дните“ разказва за обсадата на босненската столица Сараево
през 1992 г. На фона на войната пламва забранена любов между християнин и
мюсюлманка. Историята, едновременно
трагична и истинска, сблъсква читателя с
последствията от национализма, разказва за етнорелигиозните конфликти и как
те могат да преобърнат света.
“Живеем в едно много размирно
време. Противопоставянето на религиозна основа е ежедневие и абсурдно.
Затова написах тази книга. Накрая отидох на един мост, който е пряко свързан
с моята история. Бях отишъл там да си

напиша финала. Седнах на моста и се
разплаках“, разказа доц. Бърдаров пред
зрителите на Българската национална
телевизия след като спечели „Ръкописът“.
Доц. Георги Бърдаров е заместник-декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и ръководител на
катедра “Социално-икономическа география”. Води курсове по география на
населението и селищата, геоурбанистика, етно-религиозни конфликти, регионален анализ на човешките ресурси,
демография.
Автор е на научната монография:
„Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в ЕС“, изд. „Едикта“
и на книгата „27 велики футболни истории“, изд. „Сиела“, както и на най-четения български разказ в интернет „За
петата ракия или колко е хубав живота“.

Пред публиката бяха представени
хумористични стихове на Асен Босев,
римувани приказки на Асен Разцветников, гатанки, народни танци и песни,
музикално-сценични импровизации. Студентите от ФНПП се включиха с голямо
желание и вдъхновение във вълнуващия
спектакъл. С помощта на средствата на
сценичните изкуства те проявиха своята
съпричастност и предизвикаха радост и
положителни емоции у децата.
то. Виждате, че тук публиката е малко
по-различна, но тя е двойно по-сърдечна, емоционална и благодарна”. От името на целия колектив на училището тя
благодари на студентите за проявената
всеотдайност и професионализъм.
Към поздравленията се присъедини и
директорът на Трето помощно училище
Поликсения Кисимова, която отбеляза,
че за поредна година децата са очаквали с нетърпение студентите, които са
направили един прекрасен предколеден
подарък за всички тях. „Разковничето за
това е тяхната съпричастност, сърдечност, артистичност и професионална
подготовка“, отбеляза още г-жа Кисимова.
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СТУДЕНТИ ОТ ФНПП
ПОЗДРАВИХА ДЕЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ С
НОВОГОДИШЕН
СПЕКТАКЪЛ
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ДОЦ. ГЕОРГИ БЪРДАРОВ ОТ
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СУ Е
ПОБЕДИТЕЛ В РИАЛИТИ
ФОРМАТА НА БНТ
„РЪКОПИСЪТ“

В 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ се проведе Научна сесия на факултета. Събитието бе
част от традиционните Климентови дни
на Софийския университет. По време на
събитието бе отбелязана и 90-годишнината на катедрата по физикохимия.
Научната сесия на Факултета по химия и фармация бе открита от декана на
факултета акад. проф. дн Петър Кралчевски, който заяви, че за него е чест и
удоволствие да открие това важно събитие. По думите му, Факултетът по химия и
фармация, Физическият и Биологическият факултет са три от факултетите, които
придават научния облик на Софийския
университет, включително и най-вече с
публикации в международни списания,
със статии, които излизат всяка година,
ползват се от цялата научна общност и
показват, че в България се прави наука.
Акад. Кралчевски припомни на аудиторията за най-скорошните постижения
на факултета, като отбеляза словото на
проф. Борис Гълъбов, изнесено в Аулата
по време на патронния празник на Софийския университет. В академичното
си слово проф. Гълъбов изнесе данни за
разкриване на механизмите на три важни
реакции с практическо приложение, публикувани в списания с най-висок импакт
фактор.
Деканът подчерта, че такива публикации има много във всички катедри на
факултета. Акад. Кралчевски отбеляза
също и спечелването на голямата награда
за млад учен „Питагор“ от Георги Йорданов от катедрата по обща и неорганична
химия, проекта Beyond Everest, реализиран и координиран от проф. Тони Спасов, стимулиращ факултетската общност

да публикува точно такива статии в списания с висок импакт фактор, които да
оставят следа в световната наука.
Акад. Кралчевски изрази задоволството си, че преподаватели от Факултета по химия и фармация заемат високи
позиции в управлението на науката в
България и посочи като пример проф.
Николай Денков, заместник-министър
на образованието и науката и отговарящ
за висшето образование и за оперативната програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”, проф. Георги
Вайсилов, който съвсем отскоро е председател на Изпълнителния съвет на Фонда за научни изследвания.
„Много добре е именно хора с постижения в науката, наши колеги, доказани
учени да заемат такива позиции, защото
те знаят какво трябва да се стимулира
и срещу какво трябва да се борим при
управлението на науката”, добави деканът на факултета.
Той отбеляза и високия приход на
факултета по отношение на научните
проекти и подчерта, че се работи по различни проекти: „Тези успехи в научната
дейност са и залог нашият факултет да
се представи успешно в новата оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”, да се включи
със съвместни проекти с други колеги,
особено от Българската академия на
науките, с Физическия и Биологическия
факултет на СУ“.
Деканът на ФХФ изрази задоволството си от работата на студентите на
факултета, които освен че се включват
в научната работа, завоюват успехи и на
олимпиади. На наскоро приключилата
студентска олимпиада по компютърна
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НАУЧНА СЕСИЯ
НА ФАКУЛТЕТА ПО
ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

математика „Акад. Стефан Додунеков“,
проведена в Бургаския свободен университет, възпитаниците на Факултета
по химия и фармация Димитър Шандурков и Боян Пейчев са завоювали със
сребърни медали, Ема Тодорова и Адриана Стоянова - бронзови медали. Акад.
Кралчевски връчи на отличилите се студенти грамота.
Научната сесия на Факултета по химия и фармация продължи с отбелязването на 90-годишнината на катедрата по
физикохимия.
Историята на катедрата беше представена от проф. Димо Платиканов,
който е дългогодишен председател на
International Association of Colloid and
Interface Scientists (IACIS), а през 2015 г.
с международно гласуване е избран за
пожизнен почетен член на същата организация. Бил е ръководител на катедрата по физикохимия в периода
1989-2000 г.
Проф. Платиканов поздрави присъстващите и изрази задоволството си, че на
събитието присъстват директорът на Института по физикохимия при БАН проф.
Цакова и ръководителят на
секцията по колоиди и повърхности при същия институт проф. Милева. Проф.
Платиканов отбеляза, че този
институт на БАН е най-тясно
свързан с катедрата по физикохимия на Факултета по химия и фармация на СУ.
Във фоайето пред аудитория 280 бе представена
изложба на предпазна екипировка за работа при различни
критични условия, организирана от фирма „Олимп” .
По-късно през деня, от
19.00 часа в аудитория 130, а после и
пред сградата на Факултета по химия и
фармация на Софийския университет се
състоя традиционната есенна Вечер на
химията. По време на събитието можеха
да се видят забавни и красиви химични
демонстрации в изпълнение на студенти
от Корпуса за бързо гърмене.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф.
дфн Анастас Герджиков се срещна с д-р
Можган Есмаили, директор на Института по лингвистика, надписи и текстове, и
д-р Хамиде Чобак, директор на Института по археологически изследвания на
Организацията за културно наследство,
занаяти и туризъм на Иран, които са на
посещение в страната ни.
На срещата присъстваха и деканът на
Историческия факултет на СУ доц. Тодор Попнеделев и доц. д-р Иво Панов
– ръководител на специалността „Иранистика“ във Факултета по класически и
нови филологии.
По време на разговора бяха обсъдени конкретни области на сътрудни-

чество между Софийския университет и
Организацията за културно наследство,
занаяти и туризъм на Иран, които да направят подготвяното споразумение между двете страни работещо и изпълнено
със съдържание. Осъществяване на общи
изследвания в областта на археологията,
историята, туризма, лингвистиката и историческата антропология, представяне
на дейността на Организацията с изложба в СУ, обмен на студенти и изучаване
на български език в Иран бяха част от
обсъдените конкретни стъпки.
В началото на следващата година
предстои представяне на превода на
фарси, дело на преподаватели в СУ, на
„История славянобългарска“.

Ректорите на Университет Сонггюнгуан в Сеул проф. д-р Кю Санг Чунг и
на Смоленския държавен университет
проф. дин Евгени Кодин се срещнаха
със заместник-ректора на Софийския
университет проф. дбн Румен Панков.
На срещата с ректора на Университета Сонггюнгуан присъстваха посланикът на Корея у нас Шин Менг-хо и директорът на Центъра за източни езици
и култури на Софийския университет
проф. Александър Федотов.
Проф. Румен Панков изрази удовлетворение от изключително активното сътрудничество между Софийския
университет и Университета Сонггюнгуан в Сеул и изрази надежда успешните
проекти, реализирани от Центъра по
кореистика, да послужат за основа за
активизиране на дейността и с други
факултети. Бяха обсъдени възможности
за сътрудничество между двете висши
училища в областта на природните науки. Със задоволство беше отбелязан
интензивният студентски и докторантски обмен, а ректорът д-р Кю Санг Чунг
покани студенти от специалност „Кореистика“ в новооткрития в университета
единствен по рода си Източно-азиатски
център.
Проф. Панков подчерта специално
и традицията на много добро сътрудничество на Софийския университет
с посолството на Република Корея и и
високо оцени подкрепата на посланик
Шин Менг-хо.
По-късно през деня проф. Румен
Панков и проф. дин Евгени Кодин подписаха Споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и Смоленския държавен университет.
На срещата присъстваха и деканът
на Факултета по славянски филологии
доц. Бойко Пенчев и заместник-деканът
на Факултета проф. Ренета Божанкова.
Проф. Кодин представи накратко

Смоленския държавен университет, който обучава 6 000 студенти в осем факултета и предлага широк спектър хуманитарни специалности. Университетът
сътрудничи активно с висши училища в
Европа и Китай
Проф. Кодин покани представители
на Факултета по славянски филологии
на СУ да посетят Смоленския държавен
институт, където да уточнят конкретните
планове за сътрудничество. Университетът предлага възможности и за съвместна
работа с Асоциацията на преподавателите по руски език, летни школи, както и практика в училища в региона на
Смоленск. Бяха обсъдени възможности
за обмен на студенти и преподаватели в
рамките на програма „Еразъм +“, както
и създаване на съвместни магистърски
програми.
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ДЕЛЕГАЦИЯ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,
ЗАНАЯТИ И ТУРИЗЪМ
НА ИРАН СЕ СРЕЩНА С
РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

РЕКТОРИТЕ НА
УНИВЕРСИТЕТА
СОНГГЮНГУАН И
НА СМОЛЕНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИХА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕН СТАЖ
И БЪДЕЩИ КАРИЕРИ
В ТУРИСТИЧЕСКАТА
ИНДУСТРИЯ НА
БЪЛГАРИЯ
В Конферентната зала в Ректората
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ се проведе традиционната,
21-ва по ред, среща между представители
на туристическата индустрия в България
и студентите от трeти курс на специалност „Туризъм” към Геолого-географския
факултет. Срещата се проведе във връзка
с осигуряването на производствен стаж и
бъдещи кариери в туристическата индус-

трия на България.
На срещата присъстваха ректорът на
СУ проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Геолого-географския факултет
доц. д-р Филип Мачев, преподаватели,
студенти и представители на туристическия бизнес.
Срещата бе открита от доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на Катедра
„География на туризма“ към ГГФ. Тя
представи накратко идеята за срещата,

която е в помощ на организацията за
производствения стаж на студентите.
Доц. Асенова заяви, че винаги на производствения стаж е отдавано голямо
значение и подчерта, че учебният план
на катедрата е уникален за България съществува от 1993 г. и още оттогава е
предвидено един семестър в трети курс
да бъде посветен на производствен стаж
в реална работна среда. „По този начин
академичното знание, което колегите
получават в Университета, бива допълнено с практически познания“, каза още
доц. Асенова.
Тя отбеляза, че производственият
стаж е изключително полезен за всички,
които са ангажирани с него. Студентите
получават реална представа за туристическия бранш и за секторите в него. Работодателите имат досег с млади хора,
които могат да дадат нови идеи, а преподавателите получават възможност да
актуализират учебни планове съобразно измененията в туристическия пазар
и очакванията на самите туристически
фирми.
„Производственият стаж наистина е
една успешна практика за нас и това го
доказва фактът, че наши студенти често
започват работа във фирмите, в които
са били на стаж“ – каза доц. Асенова и
изрази и задоволството си, че сред представителите на работодателите на срещата има и възпитаници на Софийския
университет.
Доц. Асенова представи и резултатите от последната Национална рейтингова система за професионално
направление „Туризъм“ и подчерта, че
Софийският университет винаги е бил
на първо място, а тази година е с впечатляващи резултати спрямо следващите
в класацията.
Ректорът на Софийския университет

Доц. Филип Мачев, декан на Геолого-географския факултет на СУ, отбеляза, че е радостен да присъства на тази
среща, която ще бъде много полезна и
за двете страни. Той подчерта, че бизнесът ще срещне подкрепа от страна на
Геолого-географския факултет и пожела
успех на събитието.

проф. дфн Анастас Герджиков поздрави присъстващите и отбеляза, че подобни срещи са изключително полезни и
самата идея за практически стажове е
много важна. Той отбеляза, че в продължение на много години държавата не е
финансирала подобни инициативи, въпреки дискусиите за необходимостта от
връзка между образованието и бизнеса,
за стажове, за учебни планове и програми, които да са изготвени съвместно. По
думите му, през последните три години
има значително развитие в тази посока.
Ректорът даде пример с проекта
„Студентски практики“, към който интересът е бил изключително голям и вече
5500 студенти от СУ са успели да осъществят подобно практическо обучение.
Проф. Герджиков окуражи младежите
да се възползват и през януари 2016
г. отново да кандидатстват по проекта
„Студентски практики”.
Той напомни на преподавателите и
представителите на бизнеса за Оперативната програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”, която стартира и вече са публикувани насоките за
кандидатстване на две от най-големите
мерки, свързани със създаването на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Проф. Герджиков
посочи, че където има капацитет – преподаватели с умения и изследователи, е
необходимо да бъдат привлечени и други организации – от бизнеса, от БАН и
от други университети.
Проф. Герджиков окуражи присъстващите на срещата за съвместни инициативи и изрази готовността си да им
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съдейства.
„Самата сфера е важна, туризмът е
бранш, който ще бъде инвестиционен
приоритет на държавата през следващите години, защото там ще успеем да създадем много работни места и продукт,
който да бъде продаваем у нас и в чужбина. Затова тези практически стажове
са толкова важни“, каза още проф. Герджиков и призова студентите да бъдат
активни, за да имат не само теоретичните знания, но и да са готови за пазара
на труда.
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На 1 ноември 2015 г. стратира шестото издание на Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на
L’Oréal и ЮНЕСКО. Програмата предизвиква отново българските жени-учени да
представят своите научни проекти и техния потенциал.

се от водещи специалисти от СУ „Св.
Климент Охридски“. Лауреатите на програмата ще бъдат обявени на официална церемония през 2016 г., на която ще
получат и стипендиите си по 5000 евро,
предназначени да подпомогнат тяхната
изследователска работа в България.

В края на конкурса три дами ще получат възможността да ги осъществят с
финансовата помощ от 5000 евро, която
програмата „За жените в науката“ ще им
осигури.

„За мен е огромно удоволствие и
гордост да виждам как всяка година в
програмата кандидатстват все повече
жени-учени с все по-качествени проекти. Този факт показва, че програмата „За жените в науката“ успешно
изпълнява своята мисия да мотивира и
подкрепя повече жени да се занимават
с наука. Това е нашата най-голяма награда за всички усилия, които полагаме
програмата да се развива.“, каза Бриджит Стрелър, генерален мениджър на
L‘Oréal България.

В стипендиантска програма за 2015 –
2016 г. могат да участват жени-учени от
цяла България. Необходимо е те да бъдат
на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска
степен и да се занимават с изследвания в
сферата на естествените науки.
Подробна информация за програмата е достъпна на www.zajenitevnaukata.
bg. Кандидатите могат да изпратят
своите заявления и документи за участие на следните електронни адреси:
Lubov.DRAGANOVA@mfa.bg и Kalina.
KOSTADINOVA@mfa.bg или по пощата
до Националната комисия за ЮНЕСКО
в България. Крайният срок за изпращане
на кандидатурите е 15 февруари 2016 г.
И тази година партньори на Националната стипендиантска програма са
Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ и Националната комисия за
ЮНЕСКО в България. Кандидатурите ще
се оценяват от експертно жури, състоящо

„Равенството между половете е глобален приоритет на ЮНЕСКО, а Генералният директор г-жа Ирина Бокова е
лично ангажирана с въпроса за овластяване на жените и младите момичета,
който е свързан с достъпа до образование. ЮНЕСКО имаше принос към две от
наскоро приетите Цели на устойчивото
развитие – качествено образование и
равенство между половете. Не се съмнявам, че и двете цели ще се реализират, ако в областта на науката работят
повече жени. Това е особено валидно
за естествените науки и затова вярвам,
че програмата „За жените в науката“ е
добра възможност младите жени-учени
да докажат себе си и да бъдат успеш-
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СТАРТИРА ШЕСТОТО
ИЗДАНИЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА
СТИПЕНДИАНТСКА
ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ
В НАУКАТА“ НА L’ORЕAL
И ЮНЕСКО
ни“, коментира Мария Донска, главен
секретар на Националната комисия за
ЮНЕСКО в България.

За повече информация:
www.zajenitevnaukata.bg

За втори пореден път една от стипендиантките ще има възможност да
участва и в международната програма –
International Rising Talents, която избира
най-добрите учени сред победителите в
националните и регионалните стипендиантски програми от съответната година.
15 международни гранта ще бъдат раздадени на 15 избрани жени-учени от целия свят.
За глобалната програма „За жените
в науката“
L’Oréal-UNESCO „За жените в науката“ е единствената глобална програма,
създадена, за да подпомогне и насърчи
жените да допринесат за развитието на
науката в света. Програмата съществува
от 1998 г., когато L‘Oréal и ЮНЕСКО
учредяват наградите „За жените в науката“, които всяка година отличават пет
водещи жени-изследователки в света.
Партньорството „За жените в науката“
създава и глобална мрежа от Международна, Регионална и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи
младите жени, които представляват бъдещето на науката. Цялата програма е
отправна точка за международно научно постижение и безценен източник на
мотивация, подкрепа и вдъхновение за
жените в науката.

facebook.com/forwomeninscience/
youtube.com/forwomeninscience/
twitter.com/4womeninscience/

ЕКИП ОТ
БИОЛОГИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ УЧАСТВА
ВЪВ ФОРУМА „БИЗНЕС
И НАУКА ВЪВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ“
Екипът на лабораторията по екологична биотехнология от СУ „Св. Климент
Охридски“ взе участие в кръгла маса, организирана от „Веолия-Софийска вода“
на тема: „Възобновяваме световните ресурси и ролята на кръговата икономика“,
посветена на конференцията за климата
COP 21 и борбата с климатичните промени. Водещ на събитието беше журналистът от БНТ Добрина Чешмеджиева.
Проф. дбн Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския
университет представи доклад на тема:
„Насоки, постижения и иновации във
възобновяването на световните ресурси“.
Студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ представиха
съвместен проект със Софийска вода за
изчисляване на въглеродния отпечатък на
пречиствателните станции за питейни и
отпадъчни води на гр. София и ролята на
проекта за повишаване на екологичната
ефективност на фирмената дейност на
територията на Софийска община.
Станислав Станев представи СПСОВ
Кубратово като устойчив модел за кръгова икономика. Благодарение на работещата когенерация пречиствателната
станция е енергийно независима и сама
осигурява необходимите енергийни ресурси за работата си.
Голям интерес предизвика представянето на работата на новоизграденото
Столично предприятие за третиране на
отпадъци. Инж. Николай Савов обясни,

че заводът е модел за устойчиво развитие, в който отпадъците са начален
продукт за производството на метан,
твърдо RDF-гориво и компост като биотор. Той подчерта ролята на Софийския университет в целевото обучение
на екобиотехнолози и партнирането на
екипа по Екологични биотехнологии във
функциониращия съвместен БИЗНЕС
ИНКУБАТОР.
Участниците в кръглата маса се обединиха около становището, че доброто
взаимодействие между бизнеса, университетите, общините и държавните администрации е ключов фактор за прилагане на адекватни мерки за опазване и
възобновяване на природните ресурси.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В
ДЕСО КЪМ СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ БЯХА
ОТЛИЧЕНИ С ФРЕНСКИЯ
ОРДЕН „КАВАЛЕР НА
АКАДЕМИЧНИТЕ ПАЛМИ“
Дългогодишните преподаватели от
Департамента за езиково и специализирано обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски” Маргарита Георгиева и Румяна Джелебова бяха
наградени с най-високото отличие на
френското министерство на образованието - Орден „Кавалер на академичните
палми“.

Орденът на академичните палми е
създаден на 17 март 1808 г. с указ на
император Наполеон Бонапарт, а в сегашната си форма е въведен с декрет
на 4 октомври 1955 г. Отличието е
създадено за университетски преподаватели, а днес то е достъпно за всички,
работещи в сферата на образованието.
Това е най-старата съвременна френска
награда. Виолетовият цвят на ордена
символизира хармонията между синьото
и червеното, знак за мъдрост, познание,
толерантност и авторитет. Този орден
възнаграждава положената работа за
каузата на обучението и образованието.
На церемонията, която се състоя в
Департамента за езиково и специализирано обучение, присъстваха ректорът
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков, посланикът на Република Франция Ксавие Лапер дьо
Кабан, Лоран Атал – аташе по образователното и езиково сътрудничество във
Френския институт, Магали Желева,
директор на курсовете към Френския
институт, Франсис Леонар, директор на
началното училище „Виктор Юго“, Петко Стайнов - представител на България
в Университетската агенция по франкофония, преподаватели на ДЕСО, бивши и настоящи възпитаници на Департамента.
Директорът на Департамента за езиково и специализирано обучение към
СУ доц. д-р Мария Григорова приветства присъстващите и разказа на кратко
историята на Департамента по езиково
специализирано обучение /ДЕСО/.
ДЕСО, наследник на Института за
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През 1997 г. е подписан договор за
сътрудничество с Френския институт,
който се подновява на всеки три години. Този договор осигурява уеднаквяване на стандартите в преподаването и
оценяването на знанията и уменията по
френски език, съобразени с общоевропейската езикова рамка.
Доц. Григорова подчерта, че преподавателите в ДЕСО участват активно в
различни международни проекти. През
2008 г. заедно с университета в Нант
печелят и реализират европейския проект „Леонардо да Винчи“. През 2009 г.
ДЕСО участва в учредяването на международната Асоциация за приложни езици заедно с 30 френски университета и
висши училища от франкофонски страни. От две години Департаментът работи с френското училище „Виктор Юго“
за провеждане на изпити по български
език.
Доц. Григорова благодари на френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан
за високата оценка, която се дава на
преподавателите по френски език Румяна Джелебова и Маргарита Георгиева.
Посланик Ксавие Лапер дьо Кабан
поздрави присъстващите и изрази радостта си да гостува в Департамента за
езиково и специализирано обучение.
Той отбеляза, че е щастлив, че може да
използва българския език, защото чрез
него успява да разбере българския манталитет и душевност.
Ксавие Лапер дьо Кабан отбеляза, че
е изключително доволен от успешното
дългогодишно сътрудничество между Департамента за езиково и специализирано обучение и Френския институт. Той
добави, че двете преподавателки, които
получават ордена на академичните палми, са преподавали във Френския институт, което е голяма чест за института,
защото означава, че има преподаватели
на толкова високо ниво.
Преди да връчи високото отличие на
Маргарита Георгиева и на Румяна Джелебова, Ксавие Лапер дьо Кабан пред-

стави накратко техните биографии.
Маргарита Георгиева е завършила
висшето си образование в СУ, от 1970
г. започва работа в Института за чуждестранни студенти. По-късно е преподавател в Алианс франсез в Адис Абеба
в Етиопия и преподава във френското училище там. От 1984 г. преподава
отново в Института за чуждестранни
студенти. От 1991 г. до 2011 г. е преподавател по френски език във Френския институт и преподава курсове за
държавни служители в Министерството
на земеделието и в Министерство на вътрешните работи. След 2011 г. отново
преподава в Департамента за езиково и
специализирано обучение. Г-жа Георгиева е участвала в многобройни стажове
и обучения, активно участва в разработването на различни учебни помагала и
тестове за провеждане на курсове. По
думите на посланика, за общността на
преподавателите по френски език е чест
да имат за колега човек като нея, защото
преподава с голям ентусиазъм в продължение на дълги години.
Румяна Джелебова е завършила в
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Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, започва работа в Института
за чуждестранни студенти. От 1976 г. е
работила в сферата на образованието,
първоначално към БАН, след това като
съветник по образованието към Министерството на образованието. По-късно
преподава френски език в Института за
чуждестранни студенти, във Факултета
по журналистика и Юридическия факултет на Софийския университет. От 1991
г е преподавател по френски език във
Френския институт в София. От 2000
до сега е преподавател в ДЕСО. През
1997 е инициирала и реализирала проект „Европа днес, Европа утре“. Работила е и по международния проект „Леонардо да Винчи“, има около 20 участия
в други европейски проекти.
Маргарита Георгиева отбеляза, че
е дълбоко трогната от признанието,
което символизира ордена. Тя отправи
своята благодарност към министъра на
образованието на Република Франция,
на съвета от експерти, които определят
кавалерите на ордена и на служителите
в посолството на Франция в България. В
изказването си тя се върна назад в спомените си и в годините на своята професионална реализация. Маргарита Георгиева благодари на всички свои колеги
и близки за това, че са я подкрепяли и
окуражавали през изминалите години.
„В моите очи да преподаваш е акт на
щедрост. Да дадеш това, което си получил, да предадеш този дар по такъв начин, че това да донесе удовлетворение
на студентите. Това също е желанието да
ги накараш да обикнат красотата и хармонията на френския език, да предадеш

познание е едно нещо, но да знаеш да
ги предадеш е друго”, каза Маргарита
Георгиева. Тя добави, че през годините на активна работа нейната амбиция
и ежедневна задача е била да мотивира,
да провокирам интереса на студентите
и същевременно да мисли за най-добрия
метод на обучение.
Приемайки наградата, Румяна Джелебова изрази дълбокото си вълнение
и благодарност към Министерството на
образованието на Република Франция,
френското посолство у нас и Френския
институт.
„Тази награда представлява признание на моите усилия и моето напълно
отдаване в професията ми. Но също е
признание и за учебните заведения, в
които съм работила, и за моите студенти,
които са проявили усърдието да научат
този език“, каза г-жа Джелебова и заяви,
че работата й във Френския институт е
допринесла много за оформянето й като
преподавател и е спомогнала за многобройните й контакти с френски учени и
педагози. Румяна Джелебова подчерта
също, че благодарение на СУ, на Департамента и на останалите факултети е успяла да реализира своите европейски и
международни проекти.
„Искам да подчертая ролята на преподавателя по френски език. Той не
само преподава френски език, но преподава това, което се нарича и изкуството да живееш „по френски“ – каза още
г-жа Джелебова.
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чуждестранни студенти, е на повече от
50 г. и е единственото звено в системата на висшето образование, което осъществява обучението на чуждестранни
студенти както по български език, така
и по всички хуманитарни и природо-математически дисциплини в зависимост
от бъдещата им специалност. Департаментът е единствената образователна
институция в България, която от 2016 г.
е пълноправен член на Асоциацията на
европейските езикови тестови центрове
ALTE. Той е лицензиран изпитен център
за територията на България за международни признати сертификати.

Катедра „Германистика и скандинавистика“
към Факултета по класически и нови филологии
на Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше удостоена с наградата на Шведската
академия за популяризиране на шведската култура в чужбина за 2015 г.
Наградата бе оповестена по време на ежегодното тържествено събрание на Шведската
академия на 20 декември 2015 г. в присъствието на краля и кралицата на Швеция и престолонаследницата принцеса Виктория. На събитието присъства също директорът на Академията
проф. Тумас Риад и канцлерът на Академията
г-жа Кристина Лугн. Лауреатите на наградите
бяха обявени от постоянния секретар на Шведската академия г-жа Сара Даниус.
В мотивацията си Академията посочва, че
катедра „Германистика и скандинавистика“ към
Факултета по класически и нови филологии на
СУ в течение на много години развива дейност
в областта на скандинавските култури и езици и
допринася за сътрудничеството между различни
институции на редица равнища в България и в
скандинавските страни.
Специалност „Скандинавистика“ в рамките
на катедрата е основана през 1992 г. и е единствена по рода си в системата на висшето образование в България. При възникването ѝ основен език е шведският, към който по-късно като
алтернатива се добавя и норвежкият. От 1992
г. досега специалността играе ключова роля за
популяризирането на шведската култура в България както чрез преподаването на шведски език,
литература и културна история, така и чрез активната си изследователска дейност и чрез организирането на научни форуми и други събития
на шведска тематика в сътрудничество с редица
скандинавски институции.

Генералният секретар на Конгреса
на местните и регионални власти (КМРВ)
към Съвета на Европа Андреас Кийфер
изнесе публична лекция пред представители на академичната общност и студенти от специалностите „Регионална политика“ и „Публична администрация“ на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Тема на лекцията беше развитието на местната и регионалната демокрация в Европа.
Лекторът запозна присъстващите с
историята, структурата и организацията на Съвета на Европа, като акцентира
върху функциите, целите, ценностите и
постиженията на Конгреса на местните и
регионалните власти като един от основните стълбове на Съвета, който насърчава местната и регионалната демокрация,
съдейства за подобряване на местното и
регионално управление и укрепване на
органите на самоуправление.
Андреас Кийфер подчерта, че като
ротационен председател на Комитета на
министрите в следващите шест месеца
България ще играе изключително важна
роля в дейността на организацията с
оглед на приоритетите, върху които се

фокусира българското председателство:
защита правата на детето и разширяване
на достъпа до култура на младите хора,
защита на уязвими групи и на медиите от
външно влияние.
В дискусията се включи и президентът на Камарата на регионите в Конгреса Гудрун Мослер-Тьорнстрьом, която
говори за ролята и приоритетите на Камарата. Тя сподели своя опит като политик на регионално и европейско ниво,
както и конкретни примери от различни
страни. Тьорнстрьом призова студентите да се обучават сериозно, да бъдат
амбициозни и да не се притесняват да
влязат в политиката, защото Европа се
нуждае от активни млади хора.
Преди лекцията Андреас Кийфер,
Гудрун Мослер-Тьорнстрьом и Тим Лисни, секретар на Камарата на местните
власти, се срещнаха с ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.
Андреас Кийфер изрази благодарност към Министерството на регионалното развитие, което е съдействало
наред със срещите с политически представители и за възможност за дискусия
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КАТЕДРА „ГЕРМАНИСТИКА
И СКАНДИНАВИСТИКА“
ПОЛУЧИ НАГРАДА НА
ШВЕДСКАТА АКАДЕМИЯ

АНДРЕАС КИЙФЕР ИЗНЕСЕ
ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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със студенти от Софийския университет.
Такива срещи са важни за представянето
на дейността и приоритетите на Съвета
на Европа. От значение за представителите на Съвета е и да се запознаят с
очакванията на младите хора и да отговорят на въпросите им.
Гостите бяха в страната ни във връзка
с провеждащото се заседание на Бюрото
на Конгреса на местните и регионални
власти в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на
Съвета на Европа.

В Историческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“ бе открита
изложбата на карикатури „Мир и справедливост“. Експозицията бе част от едноименния проект на Министерството
на външните работи на Нидерландия и
обедини избрани карикатури от цял свят
с карикатури на известния български автор Илиян Савков, които са създадени
по идеи на студенти от Софийския университет.
Проектът „Мир и справедливост“ е
иницииран от Министерството на външните работи на Нидерландия по повод
70-та годишнина от създаването на Международния съд в Хага. Неговата цел е
да постави началото на глобален дебат
относно перспективите пред мира, както и важността на международното правосъдие и разрешаването на конфликти,
илюстрирайки темата чрез карикатури.
На откриването присъстваха ректо-

рът на Софийския университет проф.
дфн Анастас Герджиков, посланикът на
Кралство Нидерландия Том ван Оорсхот, посланикът на Израел Ирит Лилиан, деканът на Историческия факултет
доц. Тодор Попнеделев, карикатуристът
Илиян Савков, преподаватели и студенти.
Доц. Тодор Попнеделев, декан на
Историческия факултет на Софийския
университет, поздрави присъстващите и
отбеляза радостта си от реализирането
на инициатива, която вълнува умовете
на много хора и е нещо, свързано с миналото, но има проекция към бъдещето
ни. Доц. Попнеделeв подчерта, че изложбата се организира по инициатива
на посолството на Кралство Нидерландия у нас и до голяма степен отразява
идеите на съвременния свят.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков изрази
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ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРИ,
ПОСВЕТЕНА НА МИРА И
СПРАВЕДЛИВОСТТА, БЕ
ОТКРИТА В ИСТОРИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СУ
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КУЛТУРА

Посланикът на Кралство Нидерландия Том ван Оорсхот приветства всички на събитието и разказа накратко за
изложбата. Във връзка с честването на
70-годишнината от създаването на Обединените нации през 2015 г. и с предстоящото отбелязване на 70-годишнината
от създаването на Международния съд в
Хага през 2016 г. холандските посолства
по света отделят сериозно внимание на
темата „Моят мир – твоят мир”. Проектът
на Обединените нации започва с това, че
последствията от Втората световна война не трябва да се повтарят. Посланикът
подчерта, че за съжаление това се оказва
илюзия и всеки ден се сблъскваме с нови
кризи. Поради тази причина е особено
важно хората да общуват и обсъждат
за различните проблеми и конфликти,
които има в днешно време, изтъкна Том

Авторът Илиян Савков отбеляза, че
за него е било голямо предизвикателство да участва в този проект, който му
е дал възможност да се среща с начина
на мислене на най-различни хора. Той
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ван Оорсхот. Проектът е създаден като
начин за обсъждане на актуалните проблеми. В рамките на този проект на 25
май 2015 г. посланикът на Нидерландия
в България изнесе лекция в Софийския
университет на тема „Моят мир, твоят
мир и ролята на жените“. Известният
български карикатурист Илиян Савков
взе участие в лекцията и разговаря със
студентите за значимостта на карикатурите и как критичните идеи могат да
бъдат визуализирани във въздействащи
илюстрации. След лекцията студентите бяха поканени да представят своите
идеи на Илиян Савков и на тази основа
той създаде серия карикатури. Карикатурите, създадени в България, са добавени към голяма селекция карикатури,
създадени в резултат на подобни събития в цял свят, която е част от изложба, представена в Хага, добави Том ван
Оорсхот.
Изложбата, представена в Историческия факултет на СУ, показ всички карикатури, създадени от Илиян Савков,
както и селекция от карикатури от цял
свят. Изложба вече е била представена
в общината в Хага, а през 2016 г. предстои да бъде изложена и в Двореца на
мира в Хага.
Посланик Том ван Оорсхот изрази
радостта си, че изложбата гостува и в
Софийския университет и призова посетителите да се запознаят с таланта на
Илиян Савков и идеите на студентите.
Той изрази надежда, че карикатурите
ще дадат храна за ума и ще стимулират
посетителите да мислят по тези теми.
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вълнението си да открие толкова интересна и необичайна изложба. Той благодари
на посланика на Кралство Нидерландия
за това, че инициативата за изложбата
тръгва от негова лекция, изнесена в Историческия факултет на СУ по-рано същата година. Проф. Герджиков благодари
и на студентите, които са помогнали със
собствени идеи и да подскажат важните
теми на съвремието ни, а може би и решения за решаването на проблемите. Ректорът благодари и на художника, без чиято
креативност не бихме могли да видим по
един визуален начин, това което си мислим, това което ни притеснява, както и
надеждите, които имаме.
„Надявам се, че един от начините повече студенти да се запознаят с това, което ни вълнува, е да представим по един
визуален път нещо, което е едновременно
изкуство и с идеите си запалва умовете да
мислят по-активно”, подчерта проф. Герджиков.

разказа, че по време на работата си се
е опитвал да бъде максимално близко
до идеите и разбиранията на всеки един
от авторите, с които е работил. Илиян
Савков благодари за възможността да
работи за тази достойна кауза, която
според него заслужава да бъде подкрепяна и в бъдеще.

Конкурсът се организира от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Фотографиите могат да бъдат
направени както в Централната университетска библиотека, така и в нейните
28 филиала.
Снимките могат да се изпращат до 15
януари 2016 г.

Регламент на конкурса:
1. Право на участие имат само студенти от СУ „Св. Климент Охридски”.
2. Гласуването ще става чрез бутона „Харесвам“. Ще спечели снимката с
най-много гласове.
3. Може да участвате САМО с eдна
снимка.
4. Снимки с недобро качество или
редактирани със софтуерни продукти
за обработка на изображения, както и
снимки, свалени от други сайтове, няма
да бъдат приемани.
Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза – всички желаещи да се
включат в конкурса, могат да изпращат
снимки на email: public@libsu.uni-sofia.bg
до 15 януари 2016 г.
Втора фаза – всички постъпили
снимки ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Университетска библиотека. Снимката с най-много събрани
гласове ще бъде победител.
Как да участвам?
1. Трябва да сте читател на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и да имате валидна читателска
карта.
2. Харесайте нашата Фейсбук страница.
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СТАРТИРА КОНКУРС ЗА
АВТОРСКА ФОТОГРАФИЯ НА
ТЕМА: „УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БИБЛИОТЕКА И АЗ“
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В Аулата на Софийския университет
«Св. Климент Охридски» 300 бакалаври
от випуск 2015 г. получиха дипломите
си за завършено висше образование. Випускът има един пълен отличник.
Деканът на Философския факултет
проф. д-р Димитър Денков откри тържеството и благодари на абсолвентите,
че са били студенти на Философския
факултет и са изтърпели променящи се
изисквания в учебни планове, невинаги
добре организиран учебен процес, често пъти не добра материална база, но
независимо от всичко това в този ден
те ще получат диплома на най-стария,
най-добрия, най-красивия факултет и
университет в страната.
Деканът изказа своята благодарност
и към родителите и близките на абсолвентите, които са спомогнали всички те
да се дипломират успешно. Проф. Денков отправи своето извинение към випуск 2015 г. за всички неуредици, които
е трябвало да изтърпят по време на своето следване. Той подчерта, че колегията
на Философския факултет ще направи
всичко възможно за подобряването им и
подчерта, че разчитат на помощ от страна на абсолвентите, които с дела, съвети
и критика да помогнат за тази промяна.
Проф. Димитър Денков обърна внимание и на трудностите, които абсолвентите ще срещнат в своята реализация.
По думите му, много често ще чуват, че
имат теоретични знания, които трудно
биха влезли в практиката. „Практиката
на висшето училище е теорията. Независимо от всички апели за приложимост
на знанието, носете с вашите дипломи и
достойнството на хора, минали през висши материи, за които Кант беше казал,
че дори да са материи, с които се занимават слугини, това са слугини, които
носят светилника пред своята господарка. Дори във вашата слугинска функция,
пазете това самочувствие, че носите
един светилник”, подчерта проф. Денков и отправи своето извинение, ако не

са успели да им дадат достатъчно огън,
за да подпалят тази светлина на знанието, на разума, което всъщност прави СУ
всеучилище, университет.
Проф. Денков пожела на всички абсолвенти да имат успешна реализация,
да намерят възможно най-доброто поприще за своето осъществяване, дори
тогава, когато не работят по специалността си.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. Милена Стефанова
поздрави абсолвентите, колегите си и
гостите на празничния ден и сподели, че
това е празник на факултета. „Завършила съм този факултет, работя тук и няма
как да не се вълнувам, защото виждам и
моите студенти, които днес ще получат
своите дипломи – абсолютно заслужено“.
Доц. Стефанова припомни на завършващите безсънните нощи по време
на сесиите, опитите на някои да преписват, близките, които са ги очаквали вкъщи след всеки изпит, както и купоните

лая да бъдете здрави, да бъдете неуморни
напред в своето развитие и съм абсолютно сигурна, че по-голямата част от вас
ще продължат образованието си в магистърската степен, а защо не и по-късно в
докторската“, каза още зам.-ректорът и
призова абсолвентите да бъдат смели и
да вървят само напред.
От името на ректора на СУ проф.
дфн Анастас Герджиков тя обяви випуск
2015 г. на бакалаврите на Философския
факултет за закрит.

на студентските празници и увери абсолвентите, че тези спомени ще им останат
за цял живот.
„Искам да ми обещаете, че където и
да бъдете в живота си – дали тук, в нашия университет, дали в България или
където и да било по света, вие гордо ще
носите името възпитаник на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и
неговия Философски факултет“, каза
още доц. Стефанова.
Тя се обърна специално към гостите
на събитието и ги помоли със ставане на
крака и с бурни аплодисменти да поздравят випуск 2015 на Философския
факултет. А абсолвентите помоли на
глас дружно да благодарят на онзи преподавател, останал дълбоко в съзнанието им, на когото смятат, че дължат развитието си.
„Всяка година, когато изпращаме един випуск, сърцата ни стават все
по-пълни и по-пълни. Искам да ви поже-

С чувство за хумор и по нестандартен начин абсолвентът от специалност
„Психология“ Атанас Кирилов приветства присъстващите от името на завършващите бакалаври.
Той отбеляза, че единствено от хората, които са в Аулата зависи дали ще
запазят създаденото през изминалите години приятелство. Що се отнася до полученото образование, Атанас Кирилов
подчерта, че е невъзможно да се постигне едно общо мнение при толкова много
гледни точки и добави, че благодари на
някои от преподавателите във факултета, за възможностите, които Университетът им е предоставил, за научените
уроци и отбеляза, че самите абсолвенти
не всеки път са показвали най-доброто,
на което са били способни.
Кирилов отбеляза още, че едно от
най-важните неща, което ще остане с тях
след тези четири години, е придобитото
за това време умение да преценяват кога
и на кого могат да разчитат.
„Това изобщо не е краят, било то
тържествен или не, това не е нищо повече от точката, която води до следващото
изречение на един нов абзац”, каза още
Атанас Кирилов.
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АБСОЛВЕНТИ

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ 280 магистри
от випуск 2015 г. на Философския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. Пълните отличници на випуска са 15.
Проф. д-р Димитър Денков, декан
на Философския факултет, откри тържеството и отбеляза, че е радостен, че
много от абсолвентите са били бакалаври във факултета, а някои от тях ще
бъдат и докторанти. По думите на проф.
Денков, магистърската форма на обучение се явява средищното звено между
началната форма на университетско образование и тази, която е по-близка до
смисъла на Университета – научната теория, и още по-близка до онази страна,
която може да вкара абсолвентите отвъд
студентските банки и да ги насочи към
научноизследователско поприще.
„Тъкмо като посредници между това
начално и висше знание, където и да
бъдете – в Университета, в практиката
по вашата специалност, на някое съвсем друго място, което нищо общо няма
с това, което сте учили, бъдете такива посредници между едно по-нисше и

по-висше знание и се стремете тъкмо към
по-висшето, не за друго, а защото всички
имаме нужда от подобен тип културно
посредничество, без значение от вашата
специалност”, каза проф. Денков и подчерта още, че именно това е основно и
средищно в техния жизнен път и призова абсолвентите да предадат това знание
на своите наследници, близки и познати.
Проф. дпн Албена Чавдарова,
зам.-ректор на Софийския университет,
също поздрави абсолвентите и не скри
радостта си да присъства на тържеството. Тя припомни думите на Гьоте, който
разделя годините на години на учене и
години на пътешествие и подчерта, че
именно от този ден за випускниците започват техните години на пътешествие.
Проф. Чавдарова каза, че за някои от
завършващите професионалният жизнен
път ще бъде приятен и лек, за други ще
бъде малко по-труден и тежък, но изрази
увереността си си, че преподавателите
във Философския факултет на СУ са
ги подготвили достатъчно добре, за да
се справят с всички предизвикателства,
които им предстоят.
Зам.-ректорът на Университета изра-

Приветствие от името на абсолвентите поднесе Любомир Цанев от специалност „Реторика”. Той поздрави колегите
си с успешното дипломиране и от името
на всички тях отправи благодарност към
ръководството на Университета, преподавателите във Философския факултет и
на всички, свързани с учебния процес.
„Най-голямата си благодарност оставям за преподавателите, защото благодарение на тях и техните интересни
лекции, се създаде в мен изключителен интерес да посещавам ежедневно
Университета”, каза Любомир Цанев
и разчувства аудиторията, като заяви,
че в Алма матер е срещнал и голямата
си любов. Пред препълнената Аула той
изненадващо предложи брак на своята
приятелка, която също е абсолвентка на
Факултета.
Проф. Денков пожела щастие на новото семейство. Празничният ден продължи с раздаването на дипломите на
завършилите магистри.

40

зи надеждата си, че абсолвентите никога
няма да прекъснат връзката с преподавателите си, факултета и университета си
и ще бъдат тези посредници, които ще
помогнат практиката и науката да станат
значително по-близки.
Проф. Чавдарова пожела на всички
да бъдат здрави, успешни, да се радват
на това, което им предстои, да създадат
хубави семейства, да не забравят своята
Алма матер и обяви магистърския випуск 2015 г. на Философския факултет
на СУ за закрит.
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ЗАВЪРШИХА
МАГИСТРИТЕ ОТ
ВИПУСК 2015 Г. НА
ФИЛОСОФСКИЯ
ФАКУЛТЕТ

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет 310 бакалаври от Факултета по начална и предучилищна педагогика получиха дипломите си за завършено висше образование.
С отличен успех са 50 души от випуска,
а двама завършват с пълно отличие.
Тържествената церемония бе открита от декана на ФНПП проф. д-р Божидар Ангелов, който честити празника на
абсолвентите и на техните родители и
близки. Той специално поздрави родителите, присъстващи на тържеството на
своите деца: „Благодаря ви, че изпратихте децата си тук, при нас, и те ви се
отплатиха с това, което днес ще получат“.
Специален поздрав към най-младите
си колеги поднесе проф. д-р Здравко
Лалчев, който заяви, че само няколко
часа след най-големия студентски празник – 8 декември, настъпи часът и за
следващия празник, който е по-специален, тъй като е желан и очакван от студентите и преподавателите на ФНПП на
Софийския университет.
„Скъпи млади колеги, днес вие имате пълното основание да празнувате, да
се радвате и да се гордеете. Вие получавате диплома за висше образование,
на която има печата на най-престижния
български университет – Университетът
„Св. Климент Охридски“, каза проф.
Лалчев.
Проф. Лалчев припомни делото на
светите братя Кирил и Методий, които
преди повече от 1100 години сътвори-

ха нова азбука и положиха основите на
славянската писменост и култура. „Едно
духовно богатство, което техните ученици и следователи – най-видният от тях
Климент, с неимоверни усилия, труд и
вяра, съхраниха, доразвиха и завещаха
на следващите поколения. Богатство, от
което и ние с вас в днешния ден берем
плодовете на знанието“ – каза проф.
Лалчев.
Той заяви пред младите си колеги,
че могат да бъдат щастливи от избора си
да вървят по пътя на най-благородната
и най-хуманната професия – учителската и подчерта, че не случайно учителите напълно заслужено са наричани в
недалечното минало просветни деятели
и народни будители. „Защото учителят
е вечният двигател на образованието.
Чрез образование човекът достига до
най-голямата ценност на своя живот –
знанието. А знанието е светлината на душата. Но слънцето на знанието не може
да изгрее, ако я няма движещата сила на
учителя“.
Проф. Лалчев отбеляза, че учителската професия е благородна, но и
много отговорна. Чрез средствата на
обучението учителят държи в ръцете си
съдбата на младото поколение и по този
начин влияе, макар и косвено, но твърде
осезаемо върху съдбата на човечеството:
„Учителят е мисионер, който е длъжен
да преведе младия човек по моста на образованието от настоящето към бъдещето. Не са малко примерите в историята,
при които просветителите са направили
за бъдещето на своите народи това, кое-

Зам.-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
проф. дпн Албена Чавдарова поздрави
абсолвентите и техните близки и преподаватели. Тя изказа задоволството си да
присъства на тържествената церемония
на завършващите бакалавърска степен и
изрази убеждението си, че повечето от
тях ще продължат в магистърската степен на образование в Софийския университет, във Факултета по начална и
предучилищна педагогика.
“Разбира се, много от вас ще започнат своя професионален път. Този път
няма да бъде лек. Не защото предизвикателствата са големи, всяко едно поколение застава пред подобни предизвикателства. Но той няма да е лек, защото
професията, която сте избрали, не е
лека. Вие ще се сблъскате с проблеми
и от образователен, политически харак-

тер, и с проблеми, които са свързани с
това какво се случва в училището. Убедена съм, че всички вие ще се реализирате чудесно, ще се реализирате успешно.
Защото вашите преподаватели, които
са тук, са ви подготвили така, че вие да
оправдаете тяхното доверие“, каза още
проф. Чавдарова.
Проф. Чавдарова обяви випуск
2015 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ за
закрит.
Отличникът на випуска Иван Симеонов от специалност „Физическо възпитание и спорт“ поздрави колегите си
по случай успешното им завършване и
своите преподаватели. Той си припомни времето, когато преди четири години
е избрал да учи във ФНПП, времето на
лекциите, напрежението на изпитите,
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то и държавниците не са успели“.
В словото си проф. Лалчев подчерта, че във времето на съвременните технологии, в което живеем, на практика
чрез мрежата всеки има достъп до информация, а дистанционното обучение
може силно да завиши скоростта на информационния поток и да намали дължината на образователния преход. Сама
по себе си информацията е достатъчна
обаче само за робота, за андроида. За
човека е жизнено необходимо информацията да провокира знания, знанията да
се превърнат в умения, а уменията – в
компетенции и всичко това може да стане само с висококвалифицираната помощ на негово величество Учителя.
Той пожела на абсолвентите здраве, дълъг живот и успешно пътуване към
умовете, сърцата и душите на хората.
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БАКАЛАВРИТЕ ОТ
ВИПУСК 2015 Г.
НА ФАКУЛТЕТА
ПО НАЧАЛНА И
ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА ПОЛУЧИХА
ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

практическите занятия: “Ако трябва да
опиша с няколко думи това време, то
е четири години приключения. Преживяхме страхотни моменти заедно. Научихме много както за бъдещата ни работа, така и за живота, за света и за самите
себе си“.
Иван Симеонов благодари и на преподавателите си, като отбеляза, че всеки един от тях е оказал влияние по свой
уникален начин: „Надявам се не само да
можем да възпроизведем това, което научихме от тях, на практика и на теория ,
но и да можем да се възползваме от техния пример за любов към професията,
отдаденост, сериозно професионално
отношение“.
Иван Симеонов изрази надеждата
си в бъдеще специалността „Физическо
възпитание и спорт“ да продължи развитието си във възходяща линия. „Самият
аз ще се опитам да помогна за това чрез
предоставената ми възможност да се
включа в редиците на факултета не като
студент, а като преподавател. Обещавам
да продължавам да се развивам, да да-

вам всичко от себе си всеки ден и ще направя всичко възможно да съм поне наполовина такъв професионалист, както
хората, които са преподавали на мен“,
каза още той.
Накрая отличникът се обърна към
колегите и приятелите си и изрази гордостта си от постигнатото - въпреки
трудностите и различията в характерите да успят да създадат и да останат до
край един страхотен отбор. Той пожела
на всички успешна професионална реализация, никога да не губят желание
за усъвършенстване и да не забравят
на всяка цена да будят у своите бъдещи
възпитаници желание и потребност за
спорт.
Вторият пълен отличник на випуска
Георги Варамезов от специалност „Музика“ благодари на преподавателите си
и пожела на своите колеги успешна реализацията. Заедно с колегата си Ивайло Барабаков, който също е с отличен
успех, поднесоха музикален поздрав към
абсолвентите, техните близки и преподавателите от Факултета.

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” се дипломираха 60 абсолвенти от третия випуск на
Медицинския факултет. Един е пълният
отличник на випуска.
Тържеството бе открито от декана
на Медицинския факултет проф. д-р
Любомир Спасов, дм, който поздрави най-младите лекари, медицинските
сестри, медицински рехабилитатори и
ерготерапевти, техните близки и преподаватели. По думите му, това е особено
вълнуващ и тържествен миг – началото
на професионалната кариера, която
всички очакват с нетърпение и голямо
вълнение. Проф. Спасов добави, че випускниците са положили много усилия,
много безсънни нощи и много желание,
за да стигнат до тук. Деканът заяви още,
че това, което изживяват най-младите му

колеги в този ден, е върховен момент на
удовлетворение.
В приветствието си към абсолвентите проф. Спасов подчерта, че здравната система и функционирането на тази
професия се гради на едно-единствено
нещо – на доверието: „Независимо какви знания имате, какви умения имате,
какви книги сте прочели или какво сте
научили в процеса на обучение, вие
не бихте могли да практикувате тази
професия, която е свързана с едно божествено начало, без този елемент на
доверието. Ако няма този елемент на
доверието между вас и вашите пациенти, нашата професия не може да съществува. Това, което вие трябва да правите
ежедневно, е да създавате доверие към
тези, които са се обърнали за помощ към
вас. Никога не се поддавайте на изкушението да разрушите това доверие. То се
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ВИПУСК 2015 Г. НА
МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ
НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИ
ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Зам.-ректорът на СУ проф. дпн Албена Чавдарова поздрави абсолвентите,
техните близки и преподаватели от свое
име и от името на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас
Герджиков.
Тя не скри вълнението си, провокирано от изминатия от абсолвентите тежък и труден път: „Усвоили сте много
знания, които ще ви бъдат безусловно
полезни.“ Тя припомни думите на ЖанЖак Русо, че преди да възпитаме лекари, трябва да възпитаме човеци. Проф.
Чавдарова изрази убеждението си, че в
Медицинския факултет абсолвентите са
получили не само своето професионално знание, но и знанието да бъдат човеци и да са съпричастни към човешката
болка, с която ще трябва да се сблъскват.
Проф. Чавдарова пожела на абсолвентите никога да не забравят Медицинския факултет на СУ и своите преподаватели. Тя им пожела здраве, лични и
професионални успехи и да имат един
чудесен житейски път и обяви випуск
2015 г. на Медицинския факултет на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за закрит.
От името на Лекарския съюз проф.
Огнян Хаджийски поздрави най-младите
си колеги и заяви, че не е важно къде
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ще работят – в голяма или малка болница, в малък или голям град. Важното е
да защитят своето име и позиция, да се
докажат като добри лекари. Проф. Хаджийски призова младите си колеги да
останат и да се реализират в България и
да работят с много хъс.
По време на тържеството проф.
Спасов прочете поздравителен адрес от
името на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов.
Отличникът на випуска д-р Петър
Шумаров получи голямата награда на
Медицинския факултет. Той отбеляза,
че сред колегите си има много достойни
за наградата, които са положили усилия
и също са на това високо ниво. В приветствието си той благодари на преподавателите си и им поиска прошка за времената, в които студентите не са били
достатъчно активни или не достатъчно
внимателни. Той подчерта, че преподавателите от първия момент са предавали
целите си знания, опит и ресурс на студентите си. Петър Шумаров се обърна и
към колегите си със съвет винаги да бъдат с чиста съвест – „Имайте спокойствието на духа си, че сте направили всичко
възможно за доброто на пациента“.
В края на тържеството новодипломираните лекари положиха Хипократовата
клетва.
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гради цял професионален живот и може
да бъде унищожено за кратък миг“.
Деканът на Медицинския факултет
отбеляза, че едно от най-важните неща,
които са научили абсолвентите през изминалите години, е да бъдат съпричастни към проблемите на своите пациенти.
„Вярвам, че вие сте поели и попили
част от това, което сме се опитали да
ви предадем – съпричастността и безпрекословната ангажираност към проблемите на пациентите”, добави проф.
Спасов.
„Дерзайте, бъдете полезни, отдайте
се изцяло на своето изкуство, на своята
наука”, каза проф. Спасов и пожела на
добър час на абсолвентите.

в България, когато започват да се четат
лекции по геология и то по желание на
студентите.

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” над 200 бакалаври и магистри от випуск 2015 г. на
Геолого-географския факултет на СУ
получиха своите дипломи за завършено
висше образование. Над 100 са отличните на випуска, а пълните отличници са
10.
Тържествената церемония бе открита от декана на Геолого-географския
факултет доц. д-р Филип Мачев. Той
поздрави абсолвентите, техните роднини и близки и ги приветства с „Добре
дошли“ на най-тържествения ден, в
който завършващите студенти получават дипломите си. Той се обърна към
абсолвентите с благодарност, че са избрали да учат в Геолого-географския
факултет на СУ. Доц. Мачев припомни,
че основите на факултета са поставени
още през 1893 г., първата година след
основаването на първото висше училище

„Днес в нашия факултет се обучават
студенти в четири специалности – „Геология“, „География“, „Регионално развитие и политика“ и „Туризъм“, които са
по три научни направления – „Науки за
земята”, „Туризъм” и “Администрация и
политика”. Това са четири бакалавърски
програми в задочна и редовна форма на
обучение и над 40 магистърски програми“, отбеляза деканът.
Доц. Мачев се върна назад в спомените си, когато класната му ръководителка се е разделяла с класа при завършването на гимназията. „Тя ни каза
следното: Не забравяйте хората, които
ще срещнете по пътя си нагоре, защото
същите хора ще срещнете и когато слизате надолу! Така че не забравяйте своите
преподаватели. Тези, които са дали частица от себе си, за да достигнете днес до
тази зала. А когато мине еуфорията на
днешния ден, ще усетите, че една малка
частица от вас е останала тук, в лабораториите, в аудиториите, та дори и в коридорите на нашата Алма матер. И това
е богатството на Университета – хората,
които са получили своето образование в
него“.
В словото си доц. Мачев припомни
сентенция, според която „Да обичаш
това, което работиш, означава да си свободен, а да работиш това, което обичаш,
означава да си щастлив“ и пожела на
абсолвентите да бъдат свободни и щастливи.
По време на тържествената церемония деканът на Геолого-географския
факултет изрази своята признателност
чрез благодарствени грамоти на спомоществувателите на факултета, които

Доц. Мачев съобщи, че в началото на
2016 г. на сайта на факултета ще бъде
поместена информация за учредяване
на клуб на завършилите Геолого-географския факултет и призова всички
бивши възпитаници на факултета да се
включат в него.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков приветства абсолвентите в празничния ден, в
който завършват висшето си образование в един от най-добрите факултети
на най-стария и най-добър български
университет. Той отбеляза, че това твърдение се подкрепя от рейтинговата класация, която вече години наред показва,
че СУ е на първо място в почти всички
направления. Проф. Герджиков отбеляза, че в Геолого-географския факултет
на СУ се изучават разнообразни специалности в три различни професионални
направления и всички те са на такова
място в Рейтинговата система, че няма
никакво съмнение за реализацията на
абсолвентите. Основен критерий в класирането на университетите е именно
реализацията на завършилите и това е
причината Софийският университет да е
на първо място в почти всички направления, в които обучава студенти.
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Проф. Анастас Герджиков пожела
успех на абсолвентите, които ще продължат следването си в СУ, а на онези,
които се насочват към работа, пожела
да не се захващат с първото, което им
попадне, да не си избират работа само
според възнаграждението, а такава, която обичат и харесват, защото тогава ще
се чувстват щастливи и именно тогава
ще дойде и най-доброто възнаграждение. Ректорът пожела успех на всички и
ги призова да не забравят алумни клуба
на факултета и на Университета, за да
продължат близките отношения с академичната общност и да си бъдат взаимно
полезни.
Проф. Герджиков обяви випуск
2015 г. на Геолого-географския факултет за закрит и връчи дипломите на пълните отличници.
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ЗАВЪРШИ ВИПУСК 2015 Г.
НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СУ

намират време, сили и средства и подпомагат дейността на факултета. Отличени бяха Цветанка и Данчо Желеви,
дарили уникални минерални образци за
Музея по минералогия, петрография и
полезни изкопаеми, и доц. д-р Емануил
Кожухаров, за изключителния му принос за подобряване материалната база
на факултета.

и по-щастлив свят“.
Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. д-р Ренета Божанкова поздрави завършващите и близките им от името на ректора на СУ проф.
дфн Анастас Герджиков и от свое име
по повод техния празник.
„С радост всички срещаме вашия поглед, вашия успех, вашето присъствие в
тази зала, което е едно обещание за нови
връщания тук. Дали в следваща степен
на обучение, дали като наши випускници
– завършили, но помнещи своя университет“, каза проф. Божанкова и припомни на абсолвентите, че през изминалите
години са събрали много знания, но и
много приятелства и че са срещали подкрепата на своите родители, на които
благодари.

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ 400 бакалаври
и магистри от випуск 2015г. на Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше
образование. Пълните отличници на випуска са над 10.
Тържествената церемония бе открита от декана на Факултета по математика
и информатика доц. д-р Евгения Великова, която поздрави абсолвентите с успешното им дипломиране, както и техните преподаватели, близки и гости: „Ние,
вашите преподаватели, се гордеем с вас
и ви желаем много здраве и успехи в нелекия път, който сте си избрали. Желаем
ви да мечтаете така, както показахте, че
можете през тези години. Да имате сили
да реализирате мечтите си, защото на вашите мечти и дръзновение се надява цялото общество да го въведете в по-добър

„Предстоят ви години на пътувания,
на успех, надяваме се, че навсякъде ще
носите светлината в тази зала със себе
си, ще пътувате, но и ще се връщате у
дома, защото домът е този, който ни крепи във времето, и към който си струва
винаги да правим крачка за подкрепа и
за бъдеще“, каза още заместник-ректорът.
Проф. Божанкова поздрави абсолвентите с постигнатите успехи и им пожела да имат щастието да правят в бъдеще това, което обичат, което ги радва и
им носи удовлетворение.
Тя обяви випуск 2015 г. на Факултета по математика и информатика на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за закрит и връчи дипломите
на пълните отличници.
Владислав Харалампиев, един от
пълните отличници на випуска, поздрави своите колеги със завършването и ги
призова да продължат да се развиват,
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БАКАЛАВРИТЕ И МАГИСТРИТЕ
ОТ ВИПУСК 2015 Г. НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА НА СУ
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

независимо дали ще останат в Университета или ще започнат работа извън него.
Илия Мардов, също пълен отличник,
поздрави всички присъстващи и обърна
внимание на ролята на образованието
и самообучението в живота на хората
и необходимостта да продължат да се
обучават. „Което не расте – умира. Затова бъдете винаги стремящи се напред
и развивайте своя потенциал”, каза още
Илия Мардов.
Отличничката от магистрите Дин
Анг пожела на колегите си на добър
час, да обичат бъдещите си професии и
да постигат всеки ден нови висоти. Тя
благодари на преподавателите във Факултета от името на целия випуск 2015
г. не само за възможността да черпят от
извора на познанието, но и за това, че са
ги научили на дисциплина и любов към
това, с което се занимават.
„Смятам, че ФМИ ми даде не само
задълбочени познания по математика и
информатика, но също така ми помогна да се науча да следвам мечтите си,
да грабвам момента, да не се предавам
дори, когато е много трудно и да не се
плаша от грешки”, каза отличничката
Милена Венева. Тя благодари на преподавателите си за тяхната безгранична
отзивчивост и за подкрепата им по пътя
на изследването на дебрите на математическата наука. Милена Венева пожела
на колегите си на добър час и красотата
и щастието във всичките им форми да
бъдат техни.
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