Успешна реализация на наши студенти
от специалност "Публична администрация"
Възпитаниците на специалност „Публична администрация” оценяват високо образованието, получено в Технически университет-Габрово, като критерият за това е тяхната сериозна професионална
реализация в институциите от публичната сфера.
на стр. 6 и 7
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Студенти и преподаватели отбелязаха Деня на Земята - 22 април
с кампания за почистване на университетските зелени площи

По инициатива на Студентски съвет
и ръководството на ТУ-Габрово, във
връзка с Деня на Земята - 22 април,
бе организирано мащабно почистване около учебните корпуси на Университета. В акцията участваха както
студенти, така и преподаватели. Събирането на изхвърлените отпадъци
и опаковки продължи през целия ден.
Най-активни от всички бяха студентите, които се включиха в почистването
в района на Шести корпус.

Събраният боклук бе оставен на
определени места, а вечерта бе натоварен от автомобили на общинското
звено „Благоустрояване”.
"Освен боклуците отстранихме
паднали дървета и клони в района
на Шести корпус. Почистването беше
много ефективно. Колегите участваха
с голямо желание. Искам обаче да ги
призова да се отнасят към чистотата
по-отговорно и да изхвърлят боклуците където трябва. Благодаря на

всички, които се включиха в инициативата на 22 април" - каза Димитър
Димитров, председател на Комисията по културно-масова дейност към
Студентски съвет.
Най-активните бяха поощрени с тениска с логото на Технически университет-Габрово.
За спортните инициативи на студентите на ТУ-Габрово четете на
стр. 8 и 9.
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"Еразъм +" за студентска и преподавателска мобилност
лен семестър на магистърско
обучение в катедра "АИУТ",
а Нурбакит Булатов проведе
обучение в трети курс от бакалавърската степен на специалност "Дизайн, техника и
технологии в текстила" в катедра "Индустриален дизайн
и текстилна техника".
В момента по специалност
"Дизайн, техника и технологии в текстила" се обучава
Предишните две визити на студенти от Алматинския технологичен университет (Казахстан) в Технически
университет-Габрово през 2013г. бяха
свързани с провеждане на практическа специализация на територията на
университета и в различни текстилни
предприятия в региона.
През настоящата учебна година
трима студенти от същия университет са на обучение при нас.
През първия семестър на учебната
2014/2015г. Мурат Садиков изкара пъ-

студентката Наркес Булекова от групата по "Художествено проектиране
на изделия от леката промишленост"
катедра "Дизайн" на АТУ (Казахстан).
По време на обучението е осигурено посещение на следните фирми,
свързани с текстилната промишленост: "МАК" АД, "Крушата" ЕООД,
"Трикотекс" ООД в Габрово и "Росица" АД в Севлиево. Там студентите
се запознават практически с производствената последователност на
различните текстилни производства:

тъкачно, трикотажно и шевно. Изучават използваните съвременни машини и апарати в областта на текстилното производството и изследвания.
На снимките се вижда как студентката провежда обучение по "Автоматизирано проектиране на шевни
изделия" и практическо - по "Проектиране и конструиране на облеклото".
Доц.д-р Красимир Друмев

Студенти на Технически университет-Габрово отново с шанс
за нови знания, предоставен от програма „Еразъм +”

В рамките на програма „Еразъм+”
студентите от факултет „Стопански”
за пореден път имаха възможност
да се запознаят с опита на гост-преподаватели от други чуждестранни
училища. В дните от 20 до 23 април
2015г. във факултет „Стопански” гостува проф. д-р Юрген Гемайнхардт от
Висшето училище по приложни науки, Шмалкалден, Германия.
Началото на взаимоотношенията
между факултетите „Икономически
науки” във ВУ-Шмалкалден и „Стопански” на Технически университет-Габрово датират от 2010 година.

Те се развиват в резултат на подписаното споразумение между двете партньорски висши училища.
Пред габровските студенти проф.
д-р Юрген Гемайнхардт изнесе лекцията „Оценяване на предприятието”.
В нея той подчерта необходимостта
от съобразяване на данъчната политика при изготвяне на окончателна
оценка на предприятията. Проф. Ю.
Гемайнхардт представи своя университет, като показа на видеофилм условията в кампуса и възможностите
за обучение и спорт.
Аудиторията, пред която проф. д-р

Юрген Гемайнхардт говори, бяха студенти от специалностите „Икономика
на търговията” - редовно и задочно
обучение от II, III и IV курс и студенти
от редовно обучение, III курс, по специалността „Стопанско управление”.
Тук бяха и техни преподаватели. Студентите демонстрираха своите знания, като се включиха в задачите за
изчисляване на инвестиционния фактор. Накрая те получиха сертификат
за участие, подписан от проф. д-р Ю.
Гемайнхардт.
Доц. д-р Светла Панайотова
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Студентска благотворителност

Във връзка със Световния ден
за повишаване информираността
на обществото по въпросите на
аутизма – 2 април, студенти от специалност „Социални дейности” на
Технически университет – Габрово
организираха благотворителен базар.
По време на четирите дни на изнесени занятия в Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за хора
с различни по вид и степен увреждания студентите и клиентите на услугата сътвориха впечатляваща феерия от цветове и форми - декорирани
яйца в техниките винтидж и декупаж,
пролетни цветя, пъстри букети и икебана композиции, картички и сюжетни
инсталации.
По идея на доц. д-р Лиляна Русанова, преподавател по „Благотворителност” в катедра „Социални и стопански науки” към ТУ-Габрово, бъдещите
социални работници приложиха на
практика знанията от лекциите в университета. Докато работиха в екип, те
формулираха каузата: Да помогнем
заедно на децата от аутистичния
спектър, потребители на Център за
социална рехабилитация и интеграция „Келер” в град Габрово.
В деня на благотворителната акция
- 1 април, бяха събрани 812 лева. С
тях целта на студентите беше реализирана. Беше купена мултимедийна

техника за ерготерапия на
децата - по
требители габровския център „Келер”.
"С тази инициатива ние
се опитахме
да покажем
на обществе
ността,
че
децата с аутизъм са уникални и са
сред нас. Всяко дете е в различна
точка от спектъра и всеки родител,
учител, детегледач също трябва да
бъде в различна точка от спектъра.
Колкото повече информация имаме
за характеристиките на аутизма, толкова по-адекватни ще бъдат усилията на специалистите да компенсират
или управляват по друг начин това
спектърно разстройство. Всяка година със студенти от специалността
„Социални дейности” реализираме

уязвимите групи от обществото" сподели доц. д-р Лиляна Русанова.
Катедра „Социални и стопански науки” има договори за сътрудничество
с почти всички социални институции
на територията на гр. Габрово. Това
позволява на студентите да провеждат практическо обучение в реална
среда. Партньорството се изразява
и в участие на студентите в техни
проекти и инициативи, мобилни екипи и други. То гарантира много добра

доброволческа или благотворителна
инициатива. Във всички европейски
страни доброволчеството, благотворителността и социалните предприятия се възприемат като алтернативни
и иновативни форми за подкрепа на

практическа подготовка и компетентно изпълнение на задълженията при
бъдещата реализация на студентите
на пазара на труда.

Доц. д-р Лиляна Русанова,
преподавател по „Благотворителност” в катедра „Социални и
стопански науки” към ТУ-Габрово

„С благотворителната кампания ние се опитахме да докажем на самите себе си, че можем
да реализираме добрите си идеи, че имаме чув
ствителност към социалната действителност и
сме способни да приемем предизвикателството
да бъдем социални работници.”

Доц. д-р Лиляна Русанова

Стефка Пенчева, ръководител
на ЦСРИ за хора с увреждания Габрово

„Наричаме децата-аутисти „невидимите деца на
България”. Медицината няма отговор защо децата се
разболяват от тази особена болест. Асоциират ги с
Малкия принц. Може би е така, защото и те като приказния герой на Екзюпери сякаш живеят на собствена
планета. Чувстват се самотни и изолирани. Искат да
проумеят много неща. Непрекъснато задават въпроси,
а по някакви причини не чуват нашите. И търсят приятели. Студентите станаха техните истински приятели.”
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Представяне на Oblak.bg

На 21.04.2015г. катедра „Компютърни системи и технологии” и
фирма "Хемимонд" АД, София,
собственик на oblak.bg, организираха среща със студентите и
преподавателите от Технически
университет – Габрово с цел запо

знаване с възможностите за използване на изчисления в облака
(cloud computing).
Изпълнителният директор Димо
Симеонов запозна присъстващите с
дейността на фирмата и автоматизираните облачни услуги, които тя

предоставя като локален доставчик
за България.
Таня Дилковска изнесе лекция на
тема „Cloud computing”, целта на
която бе по-подробно да се обясни
специфичната терминология (инфраструктура като услуга, платформа като услуга, софтуер като услуга,
архивиране на съдържание като услуга), предимствата и недостатъците
на изчисленията в облака, разликите
между предлагането на облачни услуги, виртуализацията и хостинга на
WEB съдържание.
При последвалото събеседване
студентите и преподавателите получиха информация как да използват
услугите, които oblak.bg предоставя в
момента, какви нови услуги се предвижда да бъдат активирани в близко бъдеще и каква е тяхната цена
за крайния потребител. Накрая бяха
обсъдени идеи за по-тясно сътрудничество между фирма "Хемимонд" АД
и Технически университет – Габрово.
Доц. д-р Росен Иванов

Габровската търговско-промишлена палата
с проект за иновативни знания
Преподаватели и студенти от
Технически университет-Габрово
се обучават по предприемачество
в рамките на проект на Габровската търговско-промишлена палата.
Първите стъпки по обучението започнаха на семинара „Иновативният
потенциал среща опита” по проект
„Enterprise +» по програма «Еразъм»
на Европейската комисия, който се
проведе на 27 и 28 април 2015 година в ТУ-Габрово. На него бъдещите
участници и обществеността се запознаха с дейностите по проекта.
Дейностите по проекта включват:
анализ на потенцала по метод, разработен в Университет Дуйсбург-Есен, Германия, подбор на таланти за
предприемачество и подпомагането
им от ментори от немската организация «Senior Business Support”.
В рамките на проекта по въпросния
метод ще бъдат обучени тъй наречените „търсачи на таланти”. Това са
преподаватели от Технически университет-Габрово и учители от ПГ по
туризъм „Пенчо Семов” в Габрово,
ПТГ „Стоян Бъчваров” в Севлиево,
доброволци от младежката организация ИМКА и регистрирани в Бюрото

Накрая найталант ливите
„предприемачи” ще бъдат
включени
в
обучение. Техни консултан
ти ще бъдат
док азани
представители
на бизнеса.
по труда - Габрово.
В рамките на пет дни „търсачите
на таланти” след това ще приложат
знанията си на практика, като обучат
младежите /от 16 до 25 години/ от
учебните заведения, посочени по-горе, и институции.

Инж. Галина Михнева,
Изпълнителен директор на Габровската търговско-промишлена
палата, която е партньор по проекта
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Сътрудничество с бизнеса
Анелия Пергот - управител на "ЗМД Истърн Юръп", България:

И Габрово, подобно на Кеймбридж, е…

ЗМД Истърн Еуроп ЕООД
кани студенти и преподаватели
от специалност Електроника
в Технически университет Габрово
да присъстват на Иновативна работилница,
която ще се състои на 20 март
в Библиотеката на университета

Програма:

"ЗМД Истърн Юръп" ЕООД е предприятие с 65 инженери, разработващи електронни компоненти, базирани
на сензорни системи за управление
на автомобили и индустриални модули. В България фирмата е от 2008
година и през 2012 стана носител на
наградата "Високотехнологично иновативно предприятие на годината".
Всяка година ръководството на
фирмата организира Планова сесия с
цел сплотяване на колектива от двата офиса, базирани във Варна и в София, на която се споделят нови идеи.
През тази година темата беше
“БЪЛГАРСКИ ПРОБИВНИ ИДЕИ”.
За целта беше поканен г-н Петър
Димитров, собственик на фирма
СМОЛ ФУТ ООД (Small Foot Ltd). Тази
фирма със своя продукт надуваеми
снегоходки е получила Приза за иновативно предприятие на 2014 година.
Събитието се състоя на 20 март
2015 г. от 15 часа в библиотеката на
Технически университет - Габрово.
Програмата включваше представяне
на новите продукти и разговор с ръководителите на поканените фирми
и Заместник-ректора по НИД на ТУ
- Габрово. Целта беше колективът на
фирмата да се фокусира върху процеса от идея до реализация.
Интересното е, че снегоходките са
високотехнологичен продукт. Затова
в края на дебата участниците в сесията от двата офиса на "ЗМД Истърн Юръп" бяха разделени на групи,
като задачата беше да се измислят и
предложат нови иновативни продукти, съчетаващи интегралните схеми,
произвеждани от фирмата, и обувки-

15:00 ‐ 16:00 Представяне на участниците:
‐ ЗМД Истърн Еуроп ‐ Анелия Пергот
‐ Small Foot ‐ Петър Димитров
и София Стаменкова
‐ Аглика Трейд
‐ ТУ Габрово ‐ преподаватели и студенти
специалност Електроника
16:00 ‐ 16:15 Кафе пауза
16:15 ‐ 17:15 Иновативна работилница
17:15 ‐ 18:15 Представяне на проектите
18:15 ‐ 18:30 Допълнителни въпроси и заключение

те снегоходки.
Колективът от катедра „Електроника”, разработващ проект №314284
FastInCharge (Безконтактно зареждане на електромобили) по Седма
рамкова програма за периода 2012
– 2015г., представи резултатите от
иновативната си разработка на участниците в сесията, като предизвика
изключително голям интерес по време на обсъждането й.
По време на сесията беше представена и Научно-изследователската
и учебно производствената лаборатория „Микроелектронни системи” на
ТУ-Габрово, създадена със спонсорството на "ЗМД Истърн Юръп" ЕООД,
и бяха обсъдени въпроси, свързани
със съвместната работа и възможността за фирмени поръчки в нея.
След завършване на сесията участниците в нея посетиха Лабораторията по индустриална електроника,
в която се разработва системата за
безконтактно зареждане на автомобила и се извършват основните
изследвания, и Научно-изследователската и учебно-производствената лаборатория „Микроелектронни
системи” на територията на катедра
„Електроника”.
Преди тази сесия на всички участници в работата й бяха раздадени
като подарък чифт снегоходки, произведени от фирма СМОЛ ФУТ ООД,
които участниците изпробваха по
време на похода с игри в местността
Узана, проведен сутринта на 20 март
преди сесията.
Доц. д-р инж. Велимира Тодорова

Анелия Пергот:
Връзката, реализирана в Клъстера
по микроелектроника с доц. Велимира Тодорова, се
разраства с всяка
изминала
година.
Габрово винаги ме е интригувало. Не само поради близостта
до Долна Липница, селото на
майка ми и мястото, където работят множество от братовчедите ми, но и като уникален
феномен в центъра на страната. Всеки път, когато карам
колата към Габрово, си спомням
лъкатушния път към Кеймбридж
в Англия. Същото малко градче,
отдалечено и несвързано със самолети и бързи влакове, същата
живописна среда.
И Габрово, подобно на Кеймбридж, е било на картата на
иновациите и първите индустриални и социални инциативи
в България малко преди и дълго след Освобождението. Сега
Габровската индустрия бавно и
трудно се измъква от блатото
на унищожението при поредната смяна на строя, докато
Кеймбридж привлича таланта
на Европа и Америка и създава
хиляди нови фирми на година.
Едни от най-големите фирми в
областта на микроелектрониката са създадени и оперират
там, като например АРМ и Ментор Графикс.
Когато природата е толкова щедра, хората са наследили
благодатни мозъци и традицията поощрява науката и знанието, нещата могат да се случат,
но трябва катализатор. Навремето това е бил проходът през
Шипка.
Интересно какъв може да бъде
този катализатор сега?
Вероятно тунелът през Шипка или личност, върнала се и
създала нов стимул. Засега нямам отговор, но политиците
могат да си свършат работата
и да открият кой е този магнит, който да привлече отново
интереса на младите предприемачи към Габрово и да възстанови старата му слава на български Манчестер.
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Считате ли, че получените в ТУ-Габрово знания и умения ще подпомогнат вашата професионална кариера?
Диана Георгиева: Да. Фирмата, в която работя, поддържа софтуер и бази данни, предназначени за държавната администрация.
Боряна Димитрова: Считам, че придобитите в Университета знания са ми
полезни. Моето желание е да ги надграждам, да се развивам професионално и да
разгръщам потенциала си.
Йоана Кънева: Специалността ПА, която завърших, отговаря на необходимостта от широко профилирани специалисти.
Получените знания и умения ми помогнаха да се реализирам в живота. Учебният
план беше хармонизиран с класическите
модели и изисквания на новата информационна среда и съвременното обществено развитие. Задължителните дисциплини ми дадоха знания за социалните
модели, класификацията на документи,
обществените комуникации, стратегическото и креативно мислене, философията, психологията на институциите, защита
на интелектуалната собственост, европейската интеграция и други.
Мирослава Цонева: За мен е изключително полезно да се обучавам именно
тук. Екипът от преподаватели, с които
работим, е на високо експертно ниво. Получените знания ми дават спокойствие и
самочувствие за по-нататъшната ми професионална реализация.
Ваня Колева: Да.
Искра Георгиева: Със сигурност.
Маргарита Йосифова: Техническият
университет ми предостави възможности
и перспективи за придобиване на специфични знания в сферата на публичната
администрация, както и за бъдещото ми
кариерно развитие. Наученото в Университета покрива изискванията на съвременните стандарти за висше образование.
Силвия Минчева: Знанията, получени
по време на обучението ми в ТУ-Габрово,
ще са ми от полза в професионален и личен план.
Как мислите, преподавателите притежават ли необходимата компетентност?
Мирела Ганчева: Преподавателите в
ТУ-Габрово са истински професионалисти. Знаят как да привлекат вниманието
на студента и то по начин, по който всяка дисциплина да се изучава с интерес и
разбиране. Преподавателите в ТУ-Габрово имат нужните качества и стоят твърдо
зад титлата, която носят.
Диана Георгиева: Да. Те са утвърдени
и ангажирани със студентите си. Преподават новостите в административната
дейност. Поставят съвременни теми в
разработването на курсови работи.
Боряна Димитрова: Считам, че съм
обучавана от професионалисти, успели

да докажат своята компетентност. Отношението към мене беше много добро и
смятам, че на всеки студент индивидуално се отделя специално внимание, като
по този начин се създава стимул да продължи напред. Според мене важно е студентите да са мотивирани. Моите преподаватели успяха да ме мотивират, да ми
вдъхнат кураж и да ми дават сили да се
справям с трудностите по време на следването, за което съм им благодарна.
Йоана Кънева: Компетентността на
един преподавател разделям на знания,
които са резултат от образованието на личността, на навици, които са резултат от
опита в процеса на обучение, и на начин
на общуване, което е умение да се общува и начин на предаване на информация.
Мисля, че моите преподаватели притежават всичко това. Те са изключителни хора.
Мирослава Цонева: Преподавателите, с които работим, са богата палитра от
изключителни личности. Давам си сметка
какво влияние оказват върху нас. В ТУ-Габрово добихме особени сетива за света.
Изградихме си отношение не само към
науката, но и към другите житейски области.
Ваня Колева: Да.
Искра Георгиева: Всички преподаватели, от които имах честта да черпя знания
и опит, са на изключително високо ниво,
професионалисти, съвременни будители,
които не щадят сили и енергия, за да поддържат във възпитаниците си жаждата за
знания и желанието за успешна реализация.
Маргарита Йосифова: Да напълно.
Те винаги са се отзовавали на нашите научни търсения. Тяхната компетентност ни
мотивира да формираме и развиваме познавателните си интереси, които са фактор за постигане на качество.
Силвия Минчева: Всеки преподавател,
който ми е преподавал в Университета,
притежава необходимите компетенции,
знания, умения и желание да работи с
нас.
Как оценявате теоретичната и практическа подготовка по специалността?
Мирела Ганчева: По-голяма полза за
мен има практическата подготовка, придобита през тези две години от обучението ми. Казусите и примерите, които бяха
разигравани, ще помня дълго време. Ако
трябва да поставям оценка, то тя е много
висока.
Диана Георгиева: Много добре. Обучението изгражда знания и умения, които
да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо
ниво на администраторите, познания за
Европейския съюз, европейските стандарти и структура.
Боряна Димитрова: Много добра.
Както теоретично, така и практически, се
чувствам добре подготвена да отговоря
на предизвикателствата в професионал-

ната ми реализация.
Йоана Кънева: Подготовката по специалността ПА е на изключително ниво. Получихме необходимата професионална
компетентност в областта на българските
и европейски институции, ръководството
на административните органи в различните сфери, управление на централната
и местна администрация, управление на
програми и проекти с обществена полза
и други.
Мирослава Цонева: Днес съм убедена,
че не е важно да си първи в нечия класация, а достатъчно мотивиран в желанието
си да се развиваш. Тази специалност ми
даде много добра теоретична подготовка.
Образованието е основа, която трябва да
се надгражда с практика. Удовлетворена
съм, че тази възможност вече я имам.
Снежана Стоянова-Цанева: Добър
Мирела Кр.
Ганчева,
Община
С е вл и е в о ,
"Протокол
и връзки с
обществеността"

Диана Георгиева, „Информационно обслужване“ АД,
Габрово

Боряна
Димитрова,
Интерактивен музей на
индустрията, Габрово,
екскурзовод-аниматор
Искра Енева
Ге о р г и е ва ,
директор
на
Общински център
за
култура
„Нончо Воденичаров” гр.
Раднево
Йоана Кънева,
фирма
„ХамбергерБългария”
ЕООД, "Личен състав"
в отдел „Човешки ресурси“
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старт за започване на работа в сферата
на административните услуги.
Ваня Колева: Отлична.
Искра Георгиева: Подготовката по специалността „Публична администрация”
е отлична. Изучаваме широк диапазон
дисциплини, взаимно свързани и едновременно с това много специфични – за
придобиване на управленски, правни,
стопански, хуманитарни, политически и
технически знания. Удовлетворена съм от
това, което получих и от това, което показах.
Маргарита Йосифова: Много добра.
Теоретичните и практически знания и умения са от полза в настоящата ми работа
и предпоставка да изпълнявам задачите
на високо професионално ниво. Съчетаването на теорията с практиката ми предоставя възможността и перспективата за
по-високо професионално развитие.
Силвия Минчева: Получената подготовка по специалността “Публична администрация“ е на отлично ниво. Всичко,
което се преподава и изучава, е пряко
обвързано с реалните изисквания на работата.
Какви качества трябва да притежава
специалистът по публична администрация?
Мирела Ганчева: Не се става специалист по публична администрация със завършването и получаването на диплома
от университета. За да бъдеш добър в
това, което правиш, се изисква време и
много опит. Добрият специалист по публична администрация трябва да бъде
креативен и гъвкав. Винаги да бъде мотивиран и много упорит. Да работи истински,
със сърцето си, и това да бъде всеки ден.
Диана Георгиева: Да бъде информиран, делови, отзивчив, лоялен, етичен и
коректен. Да притежава умения за работа
в екип и умения за работа и обслужване
на населението.
Боряна Димитрова: Лични и професионални качества като комуникативност,
умения за работа в екип, организационни
умения, толерантност, търпимост, разбиране на съществуващите проблеми и
способността за справяне с тях, готовност
за решаване на възникналите конфликтни
ситуации, туширане на конфликтите, както и да владее поне един чужд език и да
има компютърна грамотност.
Йоана Кънева: Специалистът по ПА
трябва да притежава необходимата дисциплина, отговорност, честност, да познава законовите и подзаконови нормативни актове, да умее да общува и работи
с хора, да бъде добър оратор, да може
да преценява ситуациите, за да може да
вземе оптимално решение, да бъде организиран, гъвкав и креативен, да умее да
печели доверието на хората.
Мирослава Цонева: Най-важните му
качества са да притежава интерес да
опознава материята, стремеж за усъвър-

шенстване, умение да печели доверието
на хората, дискретност и бизнес етика, познания за работа с нормативни документи, нагласа за работа в екип.
Снежана Стоянова-Цанева: Комуникативност, мобилност, бърза адаптация
към среда и колектив, работа в екип, морал, компетентност, готовност да придобива нови знания и умения.
Ваня Колева: Толерантност.
Искра Георгиева: Специалистът по
публична администрация трябва да притежава две големи групи качества: професионални - компетентност и управленски
качества, комуникативност, добри организационни умения, обективност, гъвкавост,
адаптивност, етичност, лидерски умения,
самостоятелност, умения за работа в
екип, отлична подготовка и чисто човешки - откритост, всеотдайност, стремеж към
съвършенство, добронамереност, етично
отношение и увереност.
Маргарита Йосифова: Качествата са
комплексни – компетентност, креативност,
организираност, комуникативност, висок
професионализъм, лоялност и инициативност.
Силвия Минчева: Специалистът по
публична администрация трябва да е с
широкоспектърна реализация като ръководител в общата и специализираната администрация на местно, териториално и
национално равнище, в администрирането на всяка сфера на обществения живот.
Да притежава знания и умения в различни области, които аз получих по време на
обучението си в ТУ-Габрово.
Каква е оценката на работодателите за
професионалната ви подготовка?
Боряна Димитрова: Изхождайки от
факта, че трудовият ми договор наскоро
стана безсрочен, считам, че оценката им
е добра. Немски възпитаник съм. Владея
перфектно немски. Справям се добре и с
английския език. Щастлива съм, че имам
възможността да работя и да упражнявам
тези езици в родината си. Пожелавам на
всички бивши, настоящи и бъдещи студенти на ТУ- Габрово да са мотивирани,
да са позитивни, да вярват в себе си и да
успеят се реализират в сферата, в която
мечтаят да работят, защото те го заслужават!
Йоана Кънева: Работя в отдел „Човешки ресурси“. Специалността, която завърших, ми даде много добра теоретична
подготовка. Но образованието трябва да
се надгражда с практика. Старая се и се
уча от моите колеги, които ме приеха с
доверие. Благодарна съм на всички мои
преподаватели за това, което направиха
от мен. На бъдещите и настоящи студенти пожелавам да намерят своето място в
живота и никога да не се отказват от целите си.
Мирослава Цонева: Изключително доволни са от развитието ми. Благодарение
на усвоените знания получавам все пове-

че доверие и допълнителни отговорности.
Ценят високо стремежа ми към професионално усъвършенстване и ме стимулират
да продължа да съчетавам следваща степен на образованието с работата си.
Снежана Стоянова-Цанева: Съдейки
по междинните и годишните оценки относно качеството на работа и поведението
ми на служител в държавна администрация, мисля, че покривам изискванията за
длъжността и се справям добре с работата. Но винаги може и по-добре. Това трябва да е цел за всеки държавен служител.
Ваня Колева: Много добра.
Искра Георгиева: Можете да се обърнете към моя работодател – д-р Юлиан
Илчев – кмет на Община Раднево.
Маргарита Йосифова: Смятам, че
се справям много добре с работните си
задължения, но нека все пак да оставим
тази оценка на моите работодатели.
Силвия Минчева: Отлична
Доц. д-р Емил Инджов
Маргарита
Йосифова,
Община Габрово, технически сътрудник
в
отдел
АО,
МТО и ОМП
Мирослава
Цонева,
Общински
спортни имоти - Габрово,
т ех н и ч е с к и
секретар

Силвия Минчева, Община
Стара Загора, старши
специалист

Снежана
С т оя н о ва-Ц анева,
Служба
по
вписванията
– Трявна, главен специалист
Ваня
Колева, Община
Раднево, област Стара
Загора,
гл.
експерт „Образование”
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Студентски живот

Радостин Иванов се завърна с
отличие на победител от Лондон, където на 13 март 2015г. се
проведе професионална гала вечер по ММА – свободни боеве.

Габровецът е студент по специалността „Индустриален мениджмънт”,
II курс. Той участва в състезанието
като представител на габровския
клуб „Hope” с треньори Даниел Илиев и Мирослав Нягулов. Клубът бе
представен и от Валентин Гарушев и
Христо Христов, които не са възпитаници на Университета.
Досега Радостин е печелил медали
на републикански и други първенства
у нас. Този, който донесе от Лондон,
му е седмият. Казва, че ще го помни
винаги, защото му е първо отличие
извън границите на България и защото го печели на първа професионална среща.
"Спортувам цял живот. С този спорт
исках да се занимавам от доста
време. Затова, когато разбрах, че го
има, започнах веднага да тренирам
всеки ден по два-три часа. Минаха

Спортни емоции

Състезание по стрелба с пистолет и пушка за студенти организира Студентски съвет.
Това бе първото състезание, с което
беше открито стрелбището в корпус 6
на 25 март. То е най-новата придобивка на Технически университет-Габрово. В надпреварата се включиха
близо двадесет души, сред които и
студентки, от различни специалности. Точен прицел демонстрира Моника Вълчева, IV курс, специалност
КТТ, като стана шампион по стрелба
с пистолет на 10 метра. Сред мъжете
Стефан Петков, IV курс, Специалност
КТТ, е шампионът по стрелба на 10 м.
"С тази инициатива Студентски
съвет искаше да направи реклама
на новата спортна база, където можем да развиваме малко по-необичаен спорт, каквато е стрелбището в
подземието на Шести корпус. С удо-

волствие ще се възползваме от него, за
да развиваме спортно-стрелкови умения.
Ще се радваме, ако
ние, от Студентски
съвет, получим правото да го стопанисваме, за да събираме
повече средства за
други дейности" - каза
Димитър Димитров,
председател на Комисията по културно-масова дейност към СС.
Турнирът по спортна стрелба се проведе със съдействието на катедра „Физкултура”, в
чстност от преподавателя Златко
Златев. Студентски съвет благодари
на него и най-вече на доц. Николай
Ненов, който има изключително голям личен принос за изграждането на
стрелбището и за неговото развитие
като спортна база на студентите.
"Намеренията ни занапред
са да провеждаме подобни
състезания,
като ги превърнем в междуу н и ве р с и тет ски, които да
включват повече категории"
– каза Димитър
Димитров.

вече четири години от тогава. Чув
ствам се здрав. Спортът е прекра
сно занимание. Учи на дисциплина,
гради самоувереност. На мен лично
ми даде много добро самочувствие,
възпита балансираност на характера
ми. Другото хубаво е, че спортът те
учи на постоянство, а когато загубиш,
да го приемаш като спортсментство.
Постоянно се опитвам да привличам
колеги да спортуват - всички. Жалко,
че всички стоят пред компютрите. Когато дойдат и видят една тренировка,
им изглежда много изморителна и отказват да се морят физически. Мен
спортът ме привлича от дете. Занимавал съм се с много спортове, но
с бойни започнах едва преди четири
години. Първите ръкавици ми сложи
Даниел Илиев. Благодаря на ст. преп.
Николай Вътков, който много ми помага".
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Спортни емоции
На 21 април университетският футболен отбор „Академик” участва в
тържествата на Тракийския университет в Стара Загора по повод неговата 20-годишнина.
Габровският „Академик” игра футболен двубой с отбора на старозагорския университет, като мачът
завърши с победа на домакините.
Участието се оценява много високо,
защото то е част от активността по
партньорските отношения между двата университета.

След
добре
свършената работа по почистването, студентите и
преподавателите
застанаха за снимка в Деня на Земята - 22 април 2015
година.

Наши студенти във Видин за Деня на Земята
На 22 април, по покана на директора на ПГ „Проф. д-р
Асен Златаров“ Мариета Георгиева, Технически университет–Габрово взе участие в изложение, свързано
с природните науки и технологии.

Събитието бе по повод 130-годишнината от рождението на патрона на
училището и 22 април – Международния ден на Земята. На специална церемония, проведена на централния
площад на гр. Видин, бяха наградени
ученици - победители от проведената
„Пролетна академия на природните
науки“.
В изложението на площад „Бдинци“
с демонстрации по природни науки и
научни изложби участваха предста-

вители на ТУ – Габрово, както и на ХТМУ –
София, РД "Пожарна
безопасност и защита на населението",
ВВС знание, National
Geographic, "Пасат електроникс" и др.
Сериозен интерес бе проявен към
щанда на ТУ – Габрово, където доц.
Станимир Йорданов, ас. инж. Красен
Ангелов, инж. Любомир Димитров и
студентът-третокурсник Стоян Тодо-

ров представиха приложенията на
съвременните технологии в областта
на автоматизацията, зелената енергия и телекомуникациите.
Ас. инж. Красен Ангелов
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Студенти проведоха практическо обучение
Бъдещите специалисти бяха
запознати с научноизследователската и производствена дейност на
фирмата.
Студентите видяха на практика
как се проектират и реализират
различни схемни решения на устройства чрез съвременни софтуерни продукти и автоматизирана
машина за “SMD” монтаж на елементи върху печатни платки.
Въз основа на дългогодишното
сътрудничество с фирма „Елимекс
– Пасат електроникс” всяка година много дипломанти реализират
практически своите дипломни
проекти, участват в стажантски програми, а когато завършат висшето си образование,
се реализират като специалисти и консултанти в производствената и магазинна мрежа
на фирмата.

За трета поредна година студенти от IV курс от специалност „Комуникационна техника и технологии”
на Технически университет-Габрово, под ръководството на доц. д-р
инж. Станимир Садинов, посетиха
централата на фирма ”Елимекс
– Пасат електроникс” ООД в град
Лясковец.
С цел придобиване на актуални
знания за съответната сфера катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, съвместно със
Студентски съвет при Технически
университет-Габрово, организира
поредно посещение на студенти
на обекти от електроенергетиката
и електротехническата индустрия
в България.
Студенти и преподаватели (общо
45 души) посетиха на 1 април
2015г. ВЕЦ „Пещера” и ВЕЦ “Батак”,
собственост на НЕК ЕАД, а на 2 април 2015г. – заводите на АББ България ЕООД - клон Раковски и „Капрони” АД, гр. Казанлък.
Студентите от редовно обучение
бяха от специалностите „Електро

Доц. д-р инж. Станимир
Садинов

енергетика и електрообзавеждане”
- III и IV курс и „Индустриално инженерство” - I курс.
На 1 април 2014г. последователно
началниците на ВЕЦ „Пещера” и ВЕЦ
“Батак”, явяващи се част от Баташкия
водносилов път, запознаха студентите с работния процес при работата в
паралел с електроенергийната система на страната, общото устройство,
конструктивните особености, начина
на действие и регулиране на водните турбини със синхронни генератори, които са с инсталирана мощност
128 MW и 46,8 MW и са подземен тип
централи. Изяснени бяха зададените
конкретни въпроси.
На 2 април 2015г. бяха посетени
двата завода на мултинационалната

компания за електрическо оборудване АББ България ЕООД - клон Раковски, близо до гр. Пловдив. Студентите бяха впечатлени от значителния
брой работещи в двата завода, които
са се дипломирали в ТУ-Габрово. Те
научиха още, че АББ Груп има свои
компании в около 100 страни по света
и разполага с близо 150 000 служители.
В участъка за производство на
електрически устройства – променливотокови и постояннотокови електродвигатели в „Капрони” АД, гр.
Казанлък, те се запознаха с неговия
ръководител инж. Боян Илиев, възпитаник на ТУ-Габрово, който е с повече
от 25-годишен стаж във фирмата.
Доц. д-р инж. Свилен Рачев
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Националното състезание ”МОГА И ЗНАЯ КАК”
отново в Технически университет-Габрово

На 20 март 2015г. в Технически университет-Габрово се проведе регионалният кръг на националното състезание по приложна електроника „Мога
и зная как”. Състезанието се провежда
за пета година, като от три години то
е в годишния календар на Министерството на образованието и науката.
Организатори на състезанието са
МОН, Регионален инспекторат по образованието-Габрово, Професионална техническа гимназия „Д-р Никола
Василиади”, Търговска верига „Пасателектроникс” - Горна Оряховица
и Технически университет-Габрово.
Участниците в състезанието са разделени в две възрастови групи - първа
възрастова група обхваща 9 и 10 клас,
а втора - 11 и 12 клас. В първия кръг
от състезанието учениците решават
теоретичен тест по електроника за 20
минути, като се отчита правилността
на теста, а така също и времето за решаването му. Представилите се найдобре се допускат до практическата
задача, която се състои в събирането
и оживяването на различни по трудност електронни модули, състоящи
се от 40-50 електронни елемента.
Модулите и наградите са предоставени безплатно от търговската верига. Участниците получиха награди и
от Технически университет-Габрово.
Участниците използваха домакинството на Университета, за да се запознаят с учебната база.
Състезанието откри директорът на
ПТГ „Д-р Н. Василиади” инж. Васил
Христов. Участниците, ръководите-

www.tugab.bg

лите и гостите бяха приветствани от
инж. Р. Костадинова - експерт от МОН,
инж. Д. Валачев - зам. областен управител, г-н Г. Маринов - началник РИО,
гр. Габрово, доц. д-р Илия Железаров
- зам.-ректор на ТУ-Габрово, доц. д-р
инж. Минчо Симеонов - декан на факултет „Електроника и електротехника”, инж. Детелина Иванова от фирма
„Пасателектроникс". Гости на състезанието бяха и проф. д-р А. Александров
- ръководител на катедра „Електроника”, проф. д-р Т. Ненов - ръководител
на катедра АИУТ, доц. д-р В. Кукенска
- ръководител на катедра „Компютърни системи и технологии”.
В тазгодишния кръг взеха участие
12 отбора от седем области - Габрово,
Стара Загора, Видин, Плевен, Монтана, Ловеч и София. Председател на
журито беше инж. Детелина Иванова и
членове - доц. д-р Станимир Садинов
и гл. ас. д-р Продан Проданов.
Ето и победителите, които ще вземат участие в националния кръг в
Пловдив на 23.04.2015г.:
Първа възрастова група - първо
място ПГЕХТ „Проф.А.Златаров” Плевен, второ място СПГЕ ”Джон Атанасов” - София.
Втора възрастова група - първо място СПГЕ ”Джон Атанасов” - София,
второ място ПГ „Проф. А. Златаров”
- Видин.
Индивидуални победители са:
Първа възрастова група - първо
място - Веселин Венциславов Тричков от СПГЕ ”Джон Атанасов” - София,
второ - Димитър Момчилов Йонков от

ПТГ „Д-р Н. Василиади” - Габрово.
Втора възрастова група - първо
място - Николай Василев Неховски от
СПГЕ ”Джон Атанасов” - София, второ
място - Петър Иванов Тодоров от ПГ
„Проф. А. Златаров” - Видин.
Доц. д-р Анка Жеглова
Добромир Валачев - зам. областен управител: „Създаването на трайни навици в образованието, каквито
има в Габрово, на силни инженери,
които да дръпнат производството напред, са неща, на които много разчитаме. Като доскорошен преподавател
в Технически университет-Габрово, ви
гарантирам, че качеството на образованието ще задоволи повечето от вас.
Част от традицията на габровския
университет е да създава трайни навици и способности на силни, конкурентоспособни инженери.”
Доц. д-р М. Симеонов - декан на
факултет „Електроника и електротехника”: „Добре дошли в града на машиностроенето и електрониката и на
двете най-стари училища у нас. Това
са първото светско училище в България - Априловската гимназия, и първото техническо училище – ПТГ „Д-р
Никола Василиади”. Надявам се вие
да продължите тези традиции.”

"ИЗВЕСТНИК" се издава от Технически университет - Габрово

izvestnik@tugab.bg
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Кандидатстудентска кампания за учебната 2015/2016 година

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за приемане на студенти през учебната 2015/2016 г.
за образователно-квалификационна степен
“Бакалавър”
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Видове дейности

Срокове

Приемане на кандидатстудентски
документи
Провеждане на конкурсните изпити:
- математика
- общотехническа подготовка
- бълг. език и литература
- география
- икономика
- рисуване
Обявяване на резултатите от изпитите
Обявяване на резултатите
от първо класиране
Записване след първо класиране
Обявяване на резултатите
от второ класиране
Записване след второ класиране
Обявяване на резултатите
от трето класиране
Записване след трето класиране
Приемане на документи за попълване
на незаети места и записване

от 22.06. до 05.07.2015г.
/включително събота и неделя/
07.07.2015 г.
07.07.2015 г.
08.07.2015 г.
10.07.2015 г.
10.07.2015 г.
10.07.2015 г.
до 12.07.2015 г.
12.07.2015 г.
от 13.07. до 15.07.2015 г.
17.07.2015 г.
от 17.07. до 18.07.2015 г.
19.07.2015 г.
от 20.07. до 26.07.2015 г.
от 27.07.2015 г.

Информация за резултатите от изпитите и класиранията може да
получите и от страницата на Технически университет – Габрово в
INTERNET – www.tugab.bg (виж Информация за кандидат-студента);
www.ksp.tugab.bg
E-mail: ksk@tugab.bg;
Персонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане
на изпити, резултати, балообразуване,
класиране):http://umis.tugab.bg/ksp
on-line кандидатстване на адрес: http://umis.tugab.bg/online/
тел: 066/801 219

