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1. Тема на проекта: „Студентско научно творчество“ № 13-18 

2. Научен колектив 

Ръководител: доц. д-р Иван Килимперов 

Членове: 

Преподаватели Студенти 

доц. д-р Димка Хайтова 

доц. д-р Красимир Александров 

доц. д-р Пело Михайлов 

доц. д-р Екатерина Вълчева 

Милена Зашева 

Петромил Терзиев 

Стефан Кировски 

Валентина Атанасова 

Атанас Игнатов 

Айше Алиева 

Атанаска Колева 

Александра Буюклиева 

Консултанти:  

проф. д-р Нели Бенчева 

проф. д-р Нуреттин Тахсин 

гл. ас. д-р Атанас Вучков 

гл. ас. д-р Мария Витанова 

гл. ас. д-р инж. Манол Даллев 

ас. д-р Росица Белухова-Узунова 

3. Цел и задачи на проекта: 

Основната цел на проекта е да се повиши публикационната дейност на студентите и да се 

популяризират техните научни постижения, както и мотивиране на студентската общност за по-

активно участие в академичния живот в университета. 

По-важни задачи: 

• избор на представители от студентите от всички застъпени в АУ професионални направления; 

• определяне на  тематични области по професионални направления; 

• разпространение на информация и регистър на участниците в конференцията (по професионални 

направления); 

• реализиране на студентската научна конференция; 

• организиране на публични лекции от представители на бизнеса за всяко професионално 

направление в рамките на конференцията; 

• награждаване на участниците в студентската конференция. 

 

4. Основни резултати: 

• повишаване на отговорността на студентите към академичния живот в АУ и на 

взаимоотношенията между тях; 

• стимулиране на студентите за участие в научния живот на АУ; 

• подобряване на публикационната дейност на студентите (по професионални направления); 

• развитие на креативността на студентите в АУ; 

• популяризиране на постиженията на студентите в областта на научното творчество; 

• повишаване на участието на студенти от АУ в национални и международни научни форуми; 

• повишаване на относителния дял на студенти, включвани в разработваните в АУ проекти; 

• пряко отношение към повишаване на оценката от институционалната акредитация на АУ; 

• пряко отношение към повишаване на оценките от програмните акредитации на застъпените в АУ 

професионални направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


