ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2015 г.

на Общата
конференция
на Институтите
„Конфуций” в
Европа

АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ / 2015

1

„Космически
предизвикателства“

03

09

Близо 90
процента от
плана за прием
в Софийския
университет
за учебната
2015/2016 г. е
изпълнен.

Доц. Антоанета
Антонова от
Физическия
факултет на
СУ е част от
международен
екип,
наблюдавал
за първи
път полярно
сияние извън
Слънчевата
система

13 Софийският
университет
дари книги на
Регионалната
библиотека в
Кърджали

04

Софийският
университет
запазва
позицията
си сред найпрестижните
университети в
света.

10 В СУ “Св.
Климент
Охридски” се
проведе лятна
школа по дигитални инструменти в хуманитаристиката

13 1 000
първокурсници
бяха настанени
в общежитията
на СУ през
първия ден от
настанителната
кампания

05 Официално
откриване на
новия център
Модел Институт
„Конфуций“
към Софийския
университет
„Св. Климент
Охридски“

11 Информационен
ден за
програмата
„Наука за мир
и сигурност“
на НАТО се
проведе в СУ

14 Изследователи
от Философския
факултет на
СУ участваха
в престижни
международни
форуми

20 Пета национална

22 СУ „Св. Климент

научно-приложна
конференция:
„Иновативни
решения за
интегриране на
информационните
технологии в
българското
образование“

23 СУ сключи
меморандум за
сътрудничество
с Пекинския
университет за
чужди езици
и с Киевския
национален
лингвистичен
университет

2

СЪДЪРЖАНИЕ

17 СУ бе домакин

АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ / 2015

16 Започна програмата

Охридски“ и
посолството
на Ислямска
република Иран в
София подписаха
договор за
сътрудничество

24 В Алма матер се
проведе среща
на Консорциума
16+1

26 Женският отбор

27 Университетските

по баскетбол
на СУ завоюва
шестото място
на Европейското
университетско
първенство по
баскетбол 3х3

ботанически
градини при СУ
„Св. Климент
Охридски” е
партньор в
нов проект от
септември 2015 г.

25 В Софийския
университет се
проведе обучение
на тема „Как
да стигнем до
мечтаната работа“

Отдел „Информация и връзки с
обществеността“ на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“

ISSN 2367-6841
Отговорен редактор:
Боряна Коларова
Редактори:
Адриана Тангъчева,
Константина Лунин,
Цветомира Минкова
Графичен дизайн:
Георги Колев

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за
учебната 2015/2016 г. на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
почти 90 процента от плана за прием
в
образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“ след
средно образование бе изпълнен. За
оставащите 675 места, субсидирани от
държавата, Софийският университет
обяви допълнителен прием.
Специалностите, за които бе обявен
допълнителен прием, бяха: „Библиотечно-информационни науки“ редовна и
задочна форма на обучение, „История“,
„Археология,“, „Етнология“, „История
и география“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на
Югоизточна Европа“, „Педагогика“,
„Социални дейности“, „Неформално
образование“, „Българска филология“,
„Славянска филология“, „Руска филология“, „Немска филология“ с избираем
модул „Скандинавски езици“, „Френска
филология“, „Италианска филология“,
„Испанска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“,
„Тюркология“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Математика“,
„Математика и информатика“ редовна и
задочна форма, „Статистика“, „Физика“
редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма,
„Ядрена техника и ядрена енергетика“,
„Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика
и информатика“, „Медицинска физика“,
„Комуникации и физична електроника“,
„Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“,

„Оптометрия“ задочна форма, „Химия“
редовна и задочна форма, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна
химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Химия и английски
език“, „Биология“ редовна и задочна
форма, „Молекулярна биология“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма,
„Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво
развитие“, „География“, „Геология“,
„Право“ задочна форма, „Връзки с обществеността“ задочна форма, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна
и задочна форма, „Предучилищна и
начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд
език“, „Начална училищна педагогика и
чужд език“, „Музика“, „Изобразително
изкуство“, „Педагогика на масовата и
художествената комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска
сестра“.
За четвърта поредна година Софийският университет обяви и прием на студенти в специалности за обучение срещу
заплащане. 40 бяха местата в специалностите „Психология“, „Социология“,
„Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Информатика“,
„Туризъм“.
От 10 до 16 септември 2015 г. бе
срокът за подаване на документи за
участие в допълнителния прием. Класирането бе обявено на 22 септември
2015 г., а записването на новоприетите
студенти се проведе от 23 до 25 септември 2015 г.
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НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

СОФИЙСКИЯТ
УНИВЕРСИТЕТ
ЗАПАЗВА
ПОЗИЦИЯТА
СИ СРЕД НАЙПРЕСТИЖНИТЕ
УНИВЕРСИТЕТИ В
СВЕТА

За четвърта поредна година най-старото и авторитетно висше училище в
България запазва позицията си сред
863-те най-престижни университети в
света.
В оповестената класация QS World
University Rankings за 2015 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е поставен в групата от 700+
място. Алма матер е единственото българско висше училище, което от 2012 г.
намира място в престижната класация.
Класацията QS World University
Rankings, която се прави за дванадесета
поредна година, оценява университетите на базата на шест критерия: академична репутация, научна репутация,
репутация сред работодателите, съотношение на студенти и преподавателски
състав, цитирания на факултет, брой
чуждестранни студенти и чуждестранни
преподаватели.

В новата база са обособени специализирани помещения – учебни зали,
кабинети, фонетични кабинети, библиотека с читалня, изложбена зала, мултифункционална конферентна зала и театрална зала. Мащабната реконструкция
е осъществена със съдействието на СУ и
Пекинския университет за чужди езици.
На церемонията по тържественото
откриване на новия център на Института „Конфуций“ присъстваха министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на
образованието и науката проф. Тодор
Танев, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева,
секретарят по образование, наука и
гражданско общество на Президента на
Република България доц.д-р Румяна Коларова, зам. – председателят на Народното събрание доц. д-р Янаки Стоилов.
Официални гости от китайска страна
бяха г-жа Сю Лин, главен изпълнителен
директор на Централата на Институтите „Конфуций“ и генерален директор
на Съвета за международно разпространение на китайския език към Министерството на образованието на Китай
(Ханбан), посланикът на Китайската народна република в България Уей Дзинхуа, председателят на Университетския
съвет в Пекинския университет за чужди
езици Хан Джън, директорът на Института за международно образование към
Шандунския университет Нин Дзимин,
ректорите на пет китайски висши училища – Пекинския университет за чужди
езици, Китайския университет за медии
и комуникации, Северозапазния педагогически университет, Хонгконгския университет и Шанхайския университет за
международна търговия. Присъстваха и
директори на Институти „Конфуций“ в
Европа, преподаватели, студенти,
Събитието се проведе в мултифункционалната конферентна зала на Институт „Конфуций“ и бе открито от проф.
Александър Федотов, почетен директор

на Институт „Конфуций“ и директор на
Центъра за източни езици и култури към
СУ „Св. Климент Охридски“. Той приветства присъстващите с „Добре дошли“
и изрази радостта си от тази международна среща. Проф. Федотов припомни, че по света в момента има близо 500
Института „Конфуций“ и само 14 от тях
са модели, образци Институт „Конфуций“ и подчерта, че Институт „Конфуций“ в София е един от тези 14.
От името на колегията на Софийския университет ректорът на СУ „Св.
Климент Охридски“ проф. дин Иван
Илчев изрази удоволствието си Университетът да бъде домакин на две знакови
събития - откриването на разширения
Институт „Конфуций“ в София и провеждането на общата конференция на
Институтите „Конфуций“ в Европа.
„Преди повече от половин век Софийският университет бе първото висше
училище у нас, в което започна преподаването на китайски език и култура и
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бе създадена специалността „Китаистика”. С годините хиляди български младежи можаха не само да се докоснат, но
и в различна степен да овладеят основите на езика, на който говори повече
от 12 % от населението на Земята, и
на древната китайска култура с нейния
неоценим принос в световната история.
Преди близо десетилетие в Софийския
университет с енергичната помощ на
Ханбан беше създаден един от първите в
региона Институти „Конфуций“.
Проф. Илчев отбеляза активната
дейност на българските директори на
института - проф. Александър Алексиев,
д-р Антония Цанкова и г-жа Аксиния Колева и техните китайски колеги – проф.
Тиен проф. Гу и проф. Гъ, благодарение на които Институтът се е оказал особено успешен. „Преподавателите в него
установиха контакти с различни обществени сфери у нас, издигнаха все нови
и нови инициативи, за да го превърнат
в едно от най-добрите звена в Софийския университет и в жива връзка между
българското общество, университета и
Китай. Свидетелство за признанието на
китайската страна бе и обявяването на
Института „Конфуций“ в София за един
от 14-те модели институти“. Според
проф. Илчев допълнително доказателство за високата оценка на дейността на
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ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
НА НОВИЯ ЦЕНТЪР МОДЕЛ
ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“
КЪМ СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Института „Конфуций и на СУ бе избирането на Университета за европейски
координационен център на инициативата 16+1 в областта на висшето образование и науката, а на ректора му – за президент на Асоциацията на китайските и
европейски университети в рамките на
тази инициатива.
В приветствието си проф. Илчев отбеляза, че през всички тези години Софийският университет и ръководството
на Институт „Конфуций“ са работили
в тясно сътрудничество с генералния
директор на Ханбан г-жа Сю Лин и
благодарение на нейната подкрепа китайската страна е решила да инвестира в
създаването на един по-голям и модерен
Институт „Конфуций“ в София, който е
най-големият в Европа.
„Цялата инвестиция от близо 2.5
млн. лв., както и допълнителните средства, които вложи и влага СУ, щяха да са
безпредметни, ако преди четири години
министър-председателят на Република
България Бойко Борисов не беше разрешил дългогодишния спор на Съюза на
българските художници и университета
и правителството не бе отстъпило на СУ
сградата, в която сега се намираме. Важна роля изиграха и нашите партньори
от Пекинския университет за чужди езици, който сега е единственото място в
Китай, където се изучава български език
и култура като бакалавърска специалност. Това е третата голяма инвестиция в
Софийския университет през последните години, заедно с европейския проект
за модернизиране на Университетската
библиотека и пълната реконструкция на
272-ра аудитория“ .
Проф. Илчев благодари на архитектите и инженерите, работили по проекта за реконструиране на сградата, на
зам.-ректора по имотите на СУ доц. Бенова и началника на Стопанския отдел

„Китай и България са велики страни
с древна история. Макар да са разделени от хиляди километри, приятелските
отношения между нашите два народа

имат дълга история“ – заяви г-жа Сю
Лин. Тя припомни, че важна част от
Пътя на коприната, артефакти от който
се съхраняват в Историческия музей в
София, минава през България и че това
е неоспоримо доказателство за връзките
между двата народа през древността.
Тя припомни още, че след създаването на Нов Китай, България е втората
държава в света, която е установила дипломатически отношения с Китай. През
тези над 60 години на дипломатически
връзки непрекъснато се засилва взаимното политическо доверие, сътрудничеството в различни области се задълбочава и отношенията между двете страни
имат отлични перспективи.
Г-жа Сю Лин отбеляза още, че основният принцип на Институт „Конфуций“
е да задоволява интереса към изучаването на китайския език и култура, да
сътрудничи с чуждестранните университети и да предоставя висококачествени
услуги в образованието и представянето

на китайската култура. „Институт „Конфуций“ в София активно провежда академични и културни дейности на високо
ниво – например международните научни конференции „Пътят на коприната”,
събрали заедно изследователи и учени
синолози от над 10 страни.“, каза тя. Тя
отбеляза, че през миналата година Институт „Конфуций“ покани Нобеловия
лауреат за литература проф. Мо Йен,
който беше удостоен с титлата Доктор
хонорис кауза на Софийския университет. Г-жа Сю Лин припомни още, че
при посещението на президента на България Росен Плевнелиев в Китай е било
обсъдено двете страни да продължат да
подкрепят развитието на Институт „Конфуций“ в София. Тя изрази увереността
си, че Институт „Конфуций“ София ще
се развива все по-добре и ще допринесе
за развитието на връзките между Китай
и България.
Посланикът на Китайската народна
република в България Уей Дзинхуа не
скри радостта си, че присъства на откриването на сградата на Модел на Институт „Конфуций“ в София и на тържествената церемония по откриването
на общата конференция на Институтите
„Конфуций“ в Европа. От името на посолството той благодари на почетните

„През годините на изграждане и
развитие Институт „Конфуций“ се превръща в съставна единица в културния
и социален обмен между Китай и света.
Институт „Конфуций“ не само предостави на местните студенти възможност
да учат китайски език и да опознават
китайската култура, но и разкрива цялостния облик на страната.“, отбеляза
посланикът.
Доц. Румяна Коларова, секретар
по образование, наука и гражданско
общество на Президента на Република
България, прочете поздравителен адрес
от името на Росен Плевнелиев, в което
той отбелязва, че днешното събитие е
резултат от едно изключително успешно
партньорство между СУ и Пекинския
университет за чужди езици. Институт
„Конфуций“ все повече се утвърждава
като образователен и културен център
със значим принос както за преподаването на китайски език и обогатяване на
познанията за китайска култура и традиции, така и за развитието на сътрудничеството и приятелските отношения
между Китай и България, се казва още
в поздравителния адрес. В него президентът Плевнелиев изразява убеждението си, че модерната материална база на
новия център е отлична платформа за
реализирането на важни и разнообразни образователни, научни и културни
проекти.
В приветствието си министър-председателят на България Бойко Борисов
подчерта, че Институт „Конфуций“ в
София е един прекрасно направен институт с много зали, фонетични кабинети, зала за чаени церемонии, което дава
възможност да се опознава китайската
култура и да се помогне на бизнеса и
на междукултурните връзки на двата
народа. Той изрази възхищението си от
модерната и функционална библиотека
на Института и препоръча на всички да
я посетят. Министър-председателят отбеляза още, че достъпът до сградата е
лесен и тя е подходяща и за хора с увреждания. Премиерът изрази благодарността си, че у нас е най-големият Институт „Конфуций“ в Европа.
След официалното откриване на
новия център Модел Институт „Конфуций“ започна годишната конференция
на Институтите „Конфуций“ в Европа.
За първи път Институт „Конфуций“ към
СУ и най-старото висше училище в България са домакини на събитието, което
се провежда ежегодно. Основната цел
на конференцията е да насърчи обмяната на идеи и опит между институтите
„Конфуций“ в Европа, да съдейства за
тяхното сътрудничество и балансирано

развитие. Участниците са от 22 държави
- Полша, Унгария, Румъния, България,
Сърбия, Словакия, Чехия, Словения,
Хърватия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Украйна,
Беларус, Гърция, Малта, Кипър, Молдова, Швеция, Холандия и Белгия, както и
представители на китайски университети и образователни институции и ръководители на учебни заведения с преподаване на китайски език в България.
Конференцията продължи два дни,
по време на които директорите на институтите „Конфуций“ заседаваха в малки
групи по различни въпроси и проблеми.
Темите засягаха обучението по китайски
език в училищата и университетите в Европа, възможности за сътрудничество с
бизнеса и др.
Институт „Конфуций“ в София е
първият на Балканския полуостров и
един от първите в Източна Европа.
Създаден е на 9 юни 2006 г. като партньорска организация между Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“ и Пекинския университет за чужди езици с
подкрепата на Съвета за международно
разпространение на китайския език към
Министерството на образованието на
Китай (Ханбан). Дейността му стартира
официално на 22 юни 2007 г. Предвид
потенциала и възможностите за развитие, през декември 2013 г. Институтът
„Конфуций“ към СУ беше издигнат в
статут на Модел за развитие на Институтите „Конфуций“. Подобен статут имат
само 14 от над 475-те института в света.
Като част от международната мрежа от културни институти, Институт
„Конфуций“ предоставя платформа за
реализиране на образователни, научни
и културни проекти, свързани с Китай.
Институтът организира езикови курсове
на различни нива, провежда стандартизирания изпит за ниво на владеене на
китайски език HSK, организира всяка
година двата национални кръга на конкурса за ученици и студенти „Китайски
езиков мост“.
Институтът сформира екип от специалисти за превод и издаване на произведения на класическата и съвременна
китайска литература, създаване на китайски литературен форум и студентски
конкурс за превод на китайска литература. През февруари 2015 г. със съдействието на Институт „Конфуций“ беше
издаден първият преведен от китайски
език роман на Нобеловия лауреат за
литература Мо Йен - „Уморен да се раждам и умирам“. Световноизвестният
китайски писател стана почетен доктор
на Софийския университет през 2014 г.
Също през февруари 2015 г. Институт
„Конфуций“ организира за първи път в
България Фестивал на съвременното китайско кино.
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гости от Китай, на преподавателския колектив и на приятелите, които се грижат
за развитието на Институт „Конфуций“.
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инж. Юрукова, както и на всички, работили по обновяването на сградата на
Институт „Конфуций“.
След приветствието си ректорът
връчи на г-жа Сю Лин разрешението за
ползване на Институт „Конфуций“ към
Софийския университет.
Г-жа Сю Лин изказа своите поздравления по случай откриването на новия
център и изрази благодарността си към
българското правителство, посолството
на Китай в България, към Софийския
университет и към всички, които се отнасят с внимание и подкрепа към развитието на Институтите „Конфуций“. Тя
благодари и на присъстващите представители на Института „Конфуций“ от 22
страни в Европа.

тях и правилното свързване на различни
исторически и археологически обекти в
единен електронен формат също бяха
част от акцентите в обучението.
Лятната школа беше открита от
функционалния ректор по ИТ и администрация доц. Димитър Биров, който е и
ръководител на програма “Технологични екосистеми” в рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика.
Доц. Биров изтъкна важността на обучението, което се организира за втори път
и е насочено към придобиване на ключови умения за работа със съвременните
технологии в областта на хуманитарните
науки.
По време на лятното училище интердисциплинарен екип от историци,
археолози, географи и IT-специалисти
представи и големия проект “Историко-географска информационна система
на Югоизточна Европа (фаза “Тракия”)”,
покриващ периода от късноантично време до края на Първата световна война.

Международен екип от астрономи, воден от
Грег Халинан (Калтех, САЩ), между които и доц.
Антоанета Антонова от катедра „Астрономия“
на Физическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, наблюдаваха за първи път полярно
сияние извън Слънчевата система. Учените са
използвали радиотелескопа Very Large Array в
Ню Мексико, 5-метровия телескоп „Хейл“ в Калифорния и 10-метровите телескопи на обсерваторията „Кек“ в Хаваите (САЩ). Откритието
бе публикувано в най-престижното научно списание „Нейчър“ на 30 юли 2015 г.
За 25 години това е едва втора публикация в
„Нейчър“ с участие на астроном от Софийския
университет. По повод на тази публикация пред
британския вестник „Гардиан“ доц. Антонова отбелязва, че откритието е кулминацията на
работа по изследване на природата на обекти,
наречени кафяви джуджета, продължила десетилетие.
Полярното сияние, един милион пъти
по-мощно от земния му аналог, бе наблюдавано в магнитосферата на кафявото джудже LSR
J1835 + 3259 от съзвездието Лира, което се намира на 18.5 светлинни години от нас. Кафявите
джуджета, открити едва през 1995 г. и наричани понякога „несъстояли се звезди“, са обекти,
по-масивни от планетите, но твърде малки, за
да запалят в недрата си термоядрените реакции, осигуряващи енергията на звездите. Те са
трудни за изследване, защото са много хладни
(800-2500 градуса) и имат изключително ниска
светимост.

снимка: Чък Картър и Грег Халинан, Калтех
http://www.caltech.edu/news/failed-stars-host-powerful-auroraldisplays-47428

Полярното сияние е оптично явление, срещано над полярните райони на Земята като драперия от бързо движещи се разноцветни светлини
в небето. Образува се в следствие на взаимодействието на заредени частици от слънчевия
вятър с магнитосферата. Най-мощните полярни
сияния в Слънчевата система се наблюдават на
Юпитер. В изследването се предполага, че подобен тип явления, но с много по-голяма мощ, са
характерни за кафявите джуджета.

В периода между 7 и 11 септември
2015 г. в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ за втори път у нас
се проведе Лятна школа по дигитални инструменти в хуманитаристиката.
Обучители от King‘s College London са
д-р Габриел Бодард и Симона Стоянова (понастоящем докторант по дигитална епиграфика в Лондон, сътрудник на
проекта Open Philology на Лайпцигския
университет и бакалавър по класическа
филология от ФКНФ на СУ).
Над 16 участници от 5 страни се
обучаваха на маркиращия език XML
(extensible markup language), стандартизиран за приложения в областта на
епиграфиката, археологията и папирологията от международната инициатива
EpiDoc. Във второто издание на обучението участниците бяха запознати с подготовката на електронна анотация на
епиграфски паметници, с маркиране на
топоними и имена, както и с платформи
за електронна просопография за историци, археолози и филолози. Обработката на големи бази данни с исторически
лични имена, редактирането на записи в

Школата бе насочена към магистранти, докторанти, постдокторанти и млади
учени от всички хуманитарни специалности.
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В СУ “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ” СЕ ПРОВЕДЕ
ЛЯТНА ШКОЛА ПО
ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
В ХУМАНИТАРИСТИКАТА
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ДОЦ. АНТОАНЕТА
АНТОНОВА ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СУ Е ЧАСТ
ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП,
НАБЛЮДАВАЛ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
ПОЛЯРНО СИЯНИЕ ИЗВЪН
СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” се проведе Информационен ден за програмата „Наука
за мир и сигурност“ на НАТО. Събитието, което за първи път се провежда в
България, се организира от Министерството на образованието и науката със
съдействието на Министерството на
външните работи и Постоянната делегация на Република България към НАТО.
Официални гости и основни лектори на събитието бяха посланик Сорин
Дукару, помощник-генерален секретар
на НАТО по нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, и членовете на неговия екип, Жан Мюлер, член
на Независимата група за оценка на научните проекти и директор на Института
за динамика на флуидите „Фон Карман“,
и Дарко Петрушич, заместник-министър
на науката на Черна гора.
Проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, приветства всич-
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нето на общите предизвикателства пред
сигурността. Тя е важен инструмент за
развитие на партньорствата чрез засилване на диалога и практическото сътрудничество в приоритетни за програмата
области. По нейна линия се финансират
дългосрочни проекти, семинари и обучителни курсове с фокус върху евроатлантическата и международната сигурност.
България участва в програмата от
1993 г. В периода 1998-2000 г. участието на страната ни е най-интензивно
в контекста на решението на правителството за присъединяване към Алианса.
През последните 20 години са отпуснати над 230 стипендии, а над 600 български учени са подкрепени от Science
Fellowship sub-program за провеждане
на изследвания или изнасяне на лекции
в научни институции.
В рамките на Информационния ден,
в който участваха представители на
Сърбия и Черна Гора, бяха разгледани
възможностите за развитие на регионалното сътрудничество и по-нататъшните
механизми на взаимодействие за осъществяването на съвместни проекти.
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА
ПРОГРАМАТА „НАУКА ЗА МИР
И СИГУРНОСТ“ НА НАТО СЕ
ПРОВЕДЕ В СУ

ки присъстващи в залата и и подчерта
необходимостта от популяризиране на
възможностите за участие на България в
научните програми на НАТО.
Сорин Дукару отбеляза, че за него
е радост да присъства на това събитие
в Софийския университет и благодари
на домакините за добрата организация.
Той подчерта, че събитието позволява да
бъдат поставени на фокус проблемите
на деня в областта на науката и сигурността, както и важността на участието
на България и нейната научна общност в
програмата „Наука за мир и сигурност“.
Инициативата Информационен ден
за програмата “Наука за мир и сигурност” на НАТО цели повишаване на
информираността сред българските академични и научни среди относно конкретни възможности за финансиране на
проекти по линия на Научната програма
на НАТО, както и активизиране на участието на страната ни в научния обмен
между страните-членки и страните-партньори на Алианса.
Научната програма на НАТО (Science
for Peace and Security Programme – SPS),
създадена през 1958 г., продължава да
има свой значителен принос за посреща-

Ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев лично връчи дарението с пожелание
книгите да достигнат до повече читатели. Голяма част от книгите са на Университетското издателство „Св. Климент
Охридски”, а някои са личен подарък на
проф. Илчев от авторите. От няколко
години Софийският университет прави
такива дарения на регионални библиотеки в страната.

1 000 ПЪРВОКУРСНИЦИ БЯХА
НАСТАНЕНИ В ОБЩЕЖИТИЯТА
НА СУ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ДЕН ОТ
НАСТАНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ
Срокът за настаняване на студентите
от първи курс бе от 27 до 30 септември
2015 г.
1 000 новоприети студенти в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
бяха настанени в общежитие през първия ден от настанителната кампания. 1
200 първокурсници ще ползват общежитие на СУ през учебната 2015/2016 г.

През тази година е сменена дограмата и е направена външна изолация на
входове А и Б на блок 41. Ремонтирани
са 66 стаи, с ново обзавеждане са 33
стаи. Ремонтът на 35 стаи в блок 52 ще
приключи до края на месец октомври
2015 г. Подменена е хидроизолацията
на блок 52, вход А и на Стол 4.

Проф. Александър Димчев и докторантът Росен Стефанов от катедра „Библиотекознание, научна информация и
културна политика“ при Философския
факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ взеха участие в
престижни международни форуми.
На 25-27 септември 2015 г. в Белград се проведе международната конференция на тема: „Дигитална хуманистика: ролята на науките в областта на
хуманитаристиката в новия информационен свят“. Основен организатор на
форума бе Университетът на Белград, а
участие в конференцията взеха представители от Азербайджан, България, Сърбия, Италия, Турция, САЩ и др.
Фокус на конференцията в Белград
беше ефектът на т.нар. „дигитална ера“
върху полето на интердисциплинарното
научно знание, което наричаме „хуманитаристика“. По време на конференцията бяха изнесени над 80 доклада,

посветени на начините, по които новите
тенденции и дълго застъпвани традиции
в хуманистиката се балансират помежду
си. Новите информационни технологии
не бива да бъдат разглеждани като фактор, който застрашава традиционните
ценности в хуманистиката (както и във
всяка друга наука), а да бъдат приети
като средство, което допълва, обогатява
и допълнително развива научната област.
Проф. Александър Димчев и докторантът Росен Стефанов изнесоха доклад в секция „Хуманистика и институции“ на тема: „The Bulgarian Library and
Information Association (BLIA) – Place
and Policies in the Digital World, Support
and Hope of the Professional Community“
(ББИА – място и политики в дигиталния
свят, опора и надежда на професионалната колегия). В доклада се оценява
ролята на Българската библиотечно-информационна асоциация в исторически
план. Приоритетен акцент са нейните
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Софийският
университет
„Св.
Климент Охридски” направи дарение от
близо 400 тома с научна и художествена
литература на Регионалната библиотека
„Никола Йонков Вапцаров” в Кърджали.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
ОТ ФИЛОСОФСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СУ
УЧАСТВАХА В ПРЕСТИЖНИ
МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ
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СОФИЙСКИЯТ
УНИВЕРСИТЕТ
ДАРИ КНИГИ НА
РЕГИОНАЛНАТА
БИБЛИОТЕКА В
КЪРДЖАЛИ

По-рано, на 1-3 септември 2015 г.
проф. Димчев и Росен Стефанов взеха
участие в международната конференция „ElPub 2015: Нови възможности
за електронно публикуване в ерата на
безграничните колекции и гражданската
наука: мащаб, отвореност и доверие“,
която се проведе в град Валета (Малта).
ElPub 2015 е 19-тото издание на международната конференция по електронно
публикуване и разпространение на информация.
Организатор на събитието бе
Университетът на Малта заедно със
спонсорството на организации като

Основни точки на дискусия за участниците в конференцията бяха текущите
тенденции в полето на отворения достъп
до научна информация, как и до каква
степен този модел на споделяне и използване на знание е възприет от учените и гражданите.
Участниците
в
конференцията
участваха в уъркшоп, организиран от
KNOWeSCAPE и COST, където основните теми бяха управлението на данни и
информационни записи в научната дейност в текущата информационна среда;
бъдещето на електронното публикуване;
ролята на информационната визуализация и виртуализация в достъп до дигитални архиви и библиотеки.
От страна на българската библиотечна колегия в конференцията проф.
Александър Димчев и докторант Росен
Стефанов участваха с доклад на тема:
„Open Access in Scientific Communication:
Bulgaria’s Current OA Policies within the
International Context“. Изнесеният доклад прави анализ и оценка за пътя на
нашата страна по отношение въвеждането на открития достъп. В него много
сериозно отражение намира дейността
и тенденциите в СУ. Представени са и
усилията за задвижване на националната
информационна политика в България в
този аспект.

ЗАПОЧНА ПРОГРАМАТА
„КОСМИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна програмата „Космически
предизвикателства“. Инициативата се
провежда за шеста поредна година в
сътрудничество със Софийския университет и има за цел да предостави образование в сферата на космическите и
високите технологии на талантливи младежи на възраст между 16 и 28 години.
Лекторите са водещи експерти от
космическия сектор от цял свят. Основна част от програмата са екипните
проекти (нано космическа станция, из-

ва кадетите. В края на събитието имаше
възможност за въпроси на публиката, а
най-активните участници получиха подаръци от Европейската космическа агенция.
Джузепе Сисини беше вторият лектор в тазгодишната програма „Космически предизвикателства”. Той изнесе
лекция на тема „Аерокосмическо инженерство“.
Един от въпросите, които Сисини
разгледа бе: „Защо ходим в Космоса?“.
С помощта на публиката бяха очертани
някои от причините – мисиите до откри-

следователски всъдеход, автономна сонда), които се разработват от участниците
по предоставено задание и с обезпечени материали и компоненти в рамките
на 10 седмици. Целта на програмата е
„космическите кадети“ да придобият
умения за работа в екип и да приложат
на практика теоретичните си познания.
Д-р инж. Марко Лизи от Европейската космическа агенция бе първият
лектор, който изнесе три интересни презентации пред кадетите. Презентациите
бяха на тема „Антените в космическите
приложения: въведение“.
Марко Лизи започна своята първа
презентация с цитата: „Докато преподава, човек се учи“. Той отбеляза, че
за него участието в тазгодишната програма е било също едно голямо предизвикателство. Д-р Лизи за пореден път
доказа своя професионализъм, представяйки такава сложна тематика по прост
и разбираем начин. Той разказа някои
вълнуващи истории от работата си в
космическия сектор, с които заинтригу-

тия космос са за изследвания с помощта
на роботи, навигация, комуникация,
наблюдение на Земята, метеорология.
Пътуванията до Космоса се правят и с
цел строеж на космически станции и лаборатории, каквато е Международната
космическа станция.
Джузепе Сисини успя да вдъхнови
космическите кадети, като сподели с тях
своя любим цитат на британския астроном и математик Фред Хойл: „Космосът
въобще не е далече. Той е само на един
час път с кола, ако колата може да се
движи право нагоре“. Джузепе Сисини
показа няколко интересни симулации,
направени с STK – софтуер, с който кадетите ще имат възможността да работят
по време на програмата и да научат повече за орбиталната механика.
В края на събитието основателят на
програмата Райчо Райчев, предизвика
участниците с няколко въпроса и говори
за важността на изследването на космоса.
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Proquest, Emerald, Springer и Cupernicus
publications. Тазгодишното издание на
конференцията привлече участници от
Малта, Австралия, Германия, Норвегия,
САЩ, Турция, Кипър, Великобритания,
България и др.
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политики и стратегии при въвеждането
на новите информационни технологии
и за развитие на тези процеси с годините. Представят се основните проекти в
посочената област. Правят се изводи за
консолидиращата мисия на ББИА през
периода 1989-2015г.
В Белград проф. Александър Димчев
и Росен Стефанов проведоха срещи с
декана на Филологическия факултет на
Университета в Белград проф. Александра Вранеш, зам.-декана проф. Лилияна
Маркович; проф. Роберто Ривалди от
университета в Пескара, Италия; представителите на Азербайджанския културен център в Белград – Зарифа Али–
Заде (президент), д-р Лала Майджидова
(зам.-президент) и др. По време на срещите бяха обсъдени варианти за сътрудничество между институциите, както и за
търсене на възможности за установяване
на връзки с други факултети и организации и участие в съвместни проекти, научни и образователни програми.

В Софийския университет се проведе ежегодната Обща конференция
на Институтите „Конфуций” в Европа.
Основна цел на конференцията бе да
насърчи обмяната на идеи и опит между институтите Конфуций в Европа, да
съдейства за тяхното сътрудничество и
балансирано развитие. За първи път домакин на събитието бе институт „Конфуций“ в София към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Конференцията продължи два дни,
по време на които директорите на Институтите „Конфуций” заседаваха в
малки групи по различни въпроси и проблеми. Темите засягаха обучението по
китайски език в училищата и университетите в Европа, възможности за сътрудничество с бизнеса и др.
Сред почетните гости от Китай
бяха генералният директор на Съвета
за международно разпространение на
китайски език (Ханбан) г-жа Сю Лин,
заместник-кмета на гр. Дзинин, провинция Шандун г-н У Дзиуън, посланика на
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СУ БЕ ДОМАКИН НА
ОБЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ИНСТИТУТИТЕ
„КОНФУЦИЙ” В ЕВРОПА
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

Китайската народна република г-н Уей
Дзинхуа, директори на Институти „Конфуций” в Европа, ръководители на учебни заведения в преподаване на китайски
език в България и др.
По време на официалното откриване на конференцията ректорът на Софийския университет проф. дин Иван
Илчев с удоволствие приветства всички
присъстващи в Аулата на най-старото и
авторитетно българско висше училище.
Той изрази надежда, че всички гости ще
имат възможност да се докоснат до културата и историята на България. Проф.
Илчев изрази убедеността си, че участниците в конференцията ще разкрият
своите познания и ерудиция в дискусиите си, водени от мечтата си да направят
различните култури по-познати една на
друга, за да осигурят мирното бъдеще
на следващите поколения. Ректорът подчерта, че за съжаление събитията от последните години показват, че има хора,
които не споделят тази мечта, но изрази
вярата си, че всички участници в конференцията ще бъдат съществена част

ските култури. По думите на Хан Джън,
Институтите „Конфуций” в Европа са
постигнали впечатляващ резултат в развитието си. Според него те са пуснали
корени в европейските държави и предлагат обучение по китайски език на високо ниво, представяйки традиционната
китайска култура, като по този начин се
превръщат във важни мостове между народите.
Хан Джън подчерта, че Пекинският
университет за чужди езици е китайският
университет, който предлага обучение
по най-голям брой езици в страната – 70
чужди езици, 23 от които са европейски.

от процеса на промяната и ще изиграят
важна роля за разбирането, че има култури, които са различни, но са еднакво
важни за целия свят.
Председателят на Университетския
съвет в Пекинския университет за чужди
езици Хан Джън благодари на Ханбан и
на Софийския университет за поканата
да присъства на събитието. Той отбеляза, че Европа е домакин на най-големия
брой Институти „Конфуций” и е много
важен фокус на световните култури.
Според него на конференцията ще има
градивен диалог и обмяна на мнения и
знания между китайската и европей-

Хан Джън каза, че през изминалите
години от съществуването си Институт
„Конфуций” към Софийския университет, който е и първият такъв институт на
Балканите, е разгърнал широка дейност
в преподаването на китайски език и култура. Според него Институтът е успял
да се превърне във важна институция
за Китай и България и играе съществена
роля за развитието на културния обмен
между страните. Хан Джън подчерта, че
с подкрепата на Софийския университет
и Ханбан Институт „Конфуций” има гаранции за бъдещото си развитие и че ще
става още по-важен в България, Балканите, Европа и дори в света.
Сю Лин, главен изпълнителен директор на Централата на Институтите „Кон-

мобилност. Сю Лин обърна сериозно
внимание на успехите и постиженията
на различните Институти „Конфуций” в
Европа и активното им съдействие с различните европейски университети.

В Аулата на СУ бе открита Петата
национална научно-приложна конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“. Тя бе
организирана от Факултета по начална
и предучилищна педагогика и „Нимеро“
ООД с подкрепата на „Майкрософт“
България.
Гости на откриването на конференцията бяха д-р Анна-Мари Виламовска,
секретар на президента на Република
България за иновационна и здравна политика, Роберто Джераси, съветник на
министъра на образованието и науката,
представители на бизнеса, преподаватели от цялата страна.

фуций“ и генерален директор на Съвета
за международно разпространение на
китайския език към Министерството на
образованието на Китай (Ханбан), благодари на ръководството на СУ за гостоприемството и изрази радостта си, че
откриването на конференцията се провежда в най-красивата зала на Софийския университет. Тя благодари сърдечно за топлото посрещане и музикалния
поздрав, с който бе открито събитието.
Сю Лин изтъкна, че е нужно наред с
обучението по китайски език и култура
да се засили и обменът на младежи от
различни държави, за да могат по този
начин да се запознаят в детайли с различния език и култура.
В изказването си тя посочи някои
от основните аспекти от дейността на
Институтите „Конфуций” в Европа –
техните постижения, високото качество
на преподаване и подготовката на обучаваните, възможностите за академична

Конференцията бе открита от Кирил Русев от „Нимеро“, който поздрави
присъстващите и изрази радостта си от
големия интерес към образователните
продукти „Енвижън“ и „Джъмпидо“.
Участниците от конференцията бяха
поздравени от заместник-декана на Факултета по начална и предучилищна педагогика доц.д-р Николай Цанев, който
заяви, че ентусиазмът и интересът, който
се поддържа в годините към „Джъмпидо“ и към „Енвижън“ не е случаен. Той
пожела на учителите здраве, мъдрост,
воля да осъществят плановете и мечтите
си.
Д-р Анна-Мари Виламовска поздрави присъстващите в Аулата на СУ и от-
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ПЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ:
„ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ“

Той добави, че скоро се очаква броят им
да нарасне до 100, като по този начин
ще се покрият основните езици от държавите, които са осъществили стабилни
връзки с Китай.

Роберто Джераси пожела на всички
успешна, щастлива и завършваща с добри резултати учебна година. Той изрази
надеждата си труда на учителите да бъде
високо оценен от българското общество.
Роберто Джераси не скри радостта си,

че има толкова много хора, готови да използват иновативните методи в българското образование, защото според него
именно това е нещото, което ще повиши
интереса на българските деца към образователния процес.
„Моето желание е всички ние да
направим така, че колкото се може повече деца в българските училища да се
докоснат до иновативните процеси, да
усетят тази красота, на това, което новите технологии, за да добият вкуса към
образованието и да искат все повече да
навлязат в него и да бъдат ваши партньори в този процес”, отбеляза Роберто
Джераси.
Румен Бакалов от „Нимеро“ изрази
благодарността си за препълнената с
учители зала и представи постигнатите
резултати до момента.
Целта на Петата национална научно-приложна конференция: „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското
образование“ бе да се покажат възмож-

ностите, които предлагат информационните технологии за повишаване
качеството на образованието чрез демонстрации на живо и представяне на
доклади от учители, директори и научни
работници.
По време на конференцията бяха
представени научни изводи за влиянието
на технологиите върху учебната работа,
ще бъдат демонстрирани подобрените
възможности на българските образователни продукти „Енвижън“ и „Джъмпидо“, които вече се използват в стотици
училища в България и чужбина, бе направен сравнителен анализ на най-успешните образователни системи в света.
Целта на „Нимеро“ е да предостави
на всяко дете забавен, лесен и интересен начин за усвояване и упражняване
на знания и да подпомогне учителите да
превърнат ученето в най-приятното и
желано занимание за децата.

В Заседателна зала 1 на СУ ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев и
извънредният и пълномощен посланик
на Ислямска република Иран в София
Абдоллах Норузи подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество
в областта на образованието, изследванията и историческите проучвания
между Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и посолството на
Ислямска република Иран.
На срещата присъстваха Махмуд Хосейн Заде, Петър Кънев, председател на
парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, Ангел Орбецов, директор на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в Министерството
на външните работи на Република България и Николина Кунева, референт за
ИР Иран, Дирекция „Азия, Австралия и
Океания“ на МВнР.
Проф. Илчев подчерта, че настоящи-

ят договор е първият цялостен договор,
който Университетът сключва с посолство, а не с висша образователна институция и отбеляза, че включените точки
в договора са практически изпълними и
не изискват допълнително финансиране.
Една от тях, по които Софийският университет има пълна готовност за изпълнение, е преводът на текста на „История
на България“ на персийски език. Освен
това за представяне в Иран са подготвени три изложби. Първата експозиция
е на фотоси, свързани с българската история. Втората изложба е на тема „Черно море в историческата картография”.
Третата изложба е посветена на българската писменост и е подготвена в рамките на честванията на 125-годишнината
на Софийския университет.
Посланикът на Иран Абдоллах Норузи изрази радостта си от подписването
на договора и заяви, че той е осъществен и усъвършенстван с подкрепата на
посолството на Иран.
Ангел Орбецов отбеляза, че от българска страна голям принос за сътрудничеството има специалност „Иранистика“
към Факултета по класически и нови филологии на СУ и конкретно доц. д-р Иво
Панов. Той подчерта, че Министерството на външните работи също ще окаже
съдействие в изпълнението на договора
и в момента се подготвя съгласувана
програма в областта на културата, науката и изкуството с Иран.
Петър Кънев изрази своята подкрепа
за договора и отбеляза, че е радостен от
факта, че образованието и науката са
поставени преди икономиката.
В края на срещата проф. Илчев припомни, че наскоро българо-персийските
отношения бяха почетени с издаването
на „Персийски думи в българския език“.
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беляза, че ако през 18 век в световния
печат една от най-популярните думи е
глобално, през 19 и 20 век думата е конкуренция, то днес думата е иновации.
„За мен всички ние сме съмишленици в
една мисия да променим българското образование. Да го направим интересно,
да го направим интерактивно, да го направим ангажиращо”, допълни тя. Г-жа
Виламовска поздрави организаторите за
това, че вече пета поредна година има
все повече хора, които са направили съмишленици в своята кауза и пожела на
всички един много любопитен и предизвикателен ден.

Ректорът на Софийския университет
проф. дин Иван Илчев и председателят
на Университетския съвет в Пекинския
университет за чужди езици (Beijing
Foreign Studies University) Хан Джън преподписаха меморандум за съвместно сътрудничество.
Меморандумът е със срок на действие
от пет години и предвижда двустранна
студентска, преподавателска и административна мобилност. Договорът предвижда обмен и споделяне на академични
материали и информация.
На срещата бяха обсъдени възможностите за надграждане на съвместното
сътрудничество между двата университета, което към момента е основно в сферата на филологиите, както подчерта
проф. Илчев. По думите му, в отношенията между двата университета вече има
заложени добри основи, които могат да
бъдат надградени.
Хан Джън благодари на проф. Илчев
за изключителното гостоприемство, както и за подкрепата, която ректорското
ръководство на СУ оказва на Институт
„Конфуций” в София. Хан Джън отбеляза и сериозния напредък в развитието на китаистиката в Университета. Той
подчерта, че чрез дейността на Институт „Конфуций” в София има как да се
разширят сферите на сътрудничество
и добави, че в Пекинския университет

Ректорът на Софийския университет
чл.-кор. проф. дин Иван Илчев се срещна с проф. Шенг Дзианксюе, генерален
секретар на Китайската образователна
асоциация за международен обмен /
CEAIE/ и водената от него делегация на
представители от 37 китайски университета.
На срещата бяха обсъдени възможностите и перспективите на съвместното
развитие в областта на висшето образование в рамките на създадената организация Консорциум 16+1, която включва
представители от висши училища на 16
европейски държави и Китай. Сред основните цели, които организацията си
поставя, са задълбочаването на връзките
между Китай и Централна и Източна Европа в областта на висшето образование
и научните изследвания, търсенето на
иновативни начини за разширяване на
мобилността на студенти и преподаватели, създаването на съвместни научни
центрове, инициирането и финансирането на съвместни проекти, както
и провеждането на общи програми и издаването на общи дипломи.
Ректорът
на
СУ
проф. Иван Илчев запозна присъстващите с историята на

най-авторитетното висше училище у нас
и неговите постижения през годините.
Софийският университет е единственото българско висше училище в организацията и през миналата година бе избран
за европейски координационен център
на Консорциума. Ректорът проф. дин
Иван Илчев беше избран за президент
на организацията.
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вече има и нови специалности в областта на икономиката, международните
отношения и др. Той изрази надежда, че
с новия меморандум ще има още повече
възможности за студентска и преподавателска мобилност между двете страни.
Хан Джън изтъкна и възможностите,
които дава Съветът за международно
разпространение на китайския език към
Министерството на образованието на
Китай (Ханбан), отпускайки стипендии
за обучение на чуждестранни студенти
в Китай.
По-късно същия ден проф. Иван Илчев и проф. Ирина Серякова подписаха меморандум за сътрудничество между Софийския университет и Киевския
национален лингвистичен университет
(Kyiv National Linguistic University). Договорът се сключи за срок от пет години. Меморандумът предвижда двата
университета да установят ефективни
академични и културни връзки и сътрудничество. Очаква се да бъде развита
съвместната дейност в различни научни
и образователни области.
Двете страни ще обменят опит и
знания с цел откриване на решения на
научни проблеми от общ интерес. Меморандумът предвижда обмен на студенти
и преподаватели с цел опознаване и взимане на пример от чуждия опит и идеи.
Двете висши училища ще съдействат за
организиране на научни срещи, обмен
на книги и научни публикации с цел подпомагане на образованието и научните
изследвания. Договорът урежда и възможността за съвместни изследвания и
публикации.

риерния център към Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Александър Куманов от МИКЦ „Витоша“
разговаряха с младите хора за особеностите на пазара на труда, за начина,
по който трябва да търсят работа, какво
заплащане да изискват, как най-добре
да се представят на интервю, как да напишат мотивационно писмо и автобиография. Чрез провеждане на дискусии
помежду си, младежите сами оценяваха
какво е важно за тях в работата – заплащане, самостоятелност, креативност.
Процесът на обучение протече чрез
работа в групи и чрез решаването на индивидуални задачи, за да могат участниците в обучението да преживеят целия
процес на практика. За целта те влязоха
в ролята на работодатели и на кандидати за работа.
В Конферентната зала на Софийския университет в рамките на два дни
се проведе обучение на тема „Как да
стигнем до мечтаната работа“. Събитието бе организирано от Кариерния център на СУ и Младежкия информационно-консултантски център „Витоша“.
Целта на обучението, което се проведе за втори път, е да се подпомогнат
младите хора, търсещи работа и кариерна реализация, да се ориентират в пазара на труда, да разберат коя професия е
най-подходяща за тях и как да я намерят.
В програмата бяха включени два основни панела. Единият бе фокусиран върху
търсенето на желаната и на най-подходяща професионална реализация, а
другият – върху подготовката на необходимите документи за кандидатстване за
работа.
Надя Стоянова, координатор на Ка-

Нашата състезателка Радостина Димитрова зае второ място в индивидуалните състезания за стрелба в коша от
зоната на двете точки.
Женският отбор по баскетбол на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в състав Мирена Денчева (Факултет
по начална и предучилищна педагогика),
Радостина Димитрова (Философски факултет), Ренета Тодорова (Философски
факултет) и Александра Панайотова
(Юридически факултет) с треньор доц.
д-р Ирен Пелтекова заеха 6-то място в
крайното класиране на Европейското
университетско първенство по баскетбол 3х3, което се проведе в Крагуевац,
Сърбия, от 23 до 26 юли.
Отборът получи правото да участва
в престижното състезание, след като
завоюва първото място в Четвъртия национален университетски шампионат по
баскетбол 3х3, проведен в Благоевград.
В Крагуевац нашите момичета бяха в
една група с отборите на Сърбия, Любляна, Русия и Франция. На четвърт
финалите съперничките им от Универ-

ситета на Поатие (Франция) победиха с
12:9. В двубоя за петото място с отбора
на домакините момичетата от СУ загубиха само с една точка (12:11), като до
16-та секунда преди края на мача резултатът бе равен.
На първо място се класира отборът
на университета от Любляна, след него
са отборите на Румъния, Русия, Франция и Сърбия.
В индивидуалните състезания за
стрелба в коша от зоната на двете точки
Радостина Димитрова зае второ място.
Отборът благодари за финансирането на участието му в състезанието на Департамента по спорт и на Студентския
съвет на СУ.
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НАУКА И БИЗНЕС

Проектът „Иновации във висшето
образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на
труда“ (Higher Education Innovation in
Plant Diversity: flexible learning paths for
emerging labour market” - HEI PLADI),
в който Университетските ботанически
градини са партньор, е одобрен по програма „Еразъм+“.
Координатор на проекта е Университетът в Молизе, Италия. Участници в
него са още: Университетът в Каляри,
Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на
биологичното разнообразие в Повсин,
Средиземноморският
агрономически
институт Ханя, Гърция и Университетът
на Лисабон, Португалия.
Програмата „Еразъм+“ подкрепя
транснационални партньорства между
институции и организации, работещи в
областта на образованието, обучението
и младежта. Новата програма има за цел
да изгради стабилни партньорства между
образованието и бизнеса за насърчаване
на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Целта на проекта е в съответствие с
приоритетните области за 2011 г. на ЕС
за модернизация на социалната програма, развитие на умения и квалификация

в европейското пространство, повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата
подготовка и работата с младите хора
на различни нива.
Проектът HEI PLADI има за цел да
изгради стратегическо партньорство
чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което
включва висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации. Проектът е тригодишен и стартира през септември 2015 г.
Проектът планира да подобри мобилността и да предостави възможност
на студентите да придобият допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез използването на
информационни технологии. Дейностите по проекта ще подобрят обучението
на над 200 студенти и ще допринесат
за образователни реформи в институциите, за да отговарят на условията на
пазара на труда.
В допълнение проектът цели да подобри обучението през целия живот, да
предложи подкрепа за прилагането на
Съобщението на Европейската комисия
от 2013 г. относно Отваряне на образованието и стратегическо използване на
отворени образователни ресурси, както
и стимулиране интернационализацията
на Европейските системи за висше образование.
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