XXV ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ДНИ 2018
Програма

2-31 май
Студентска изложба „Конструиране и моделиране” на студентите от II курс
ПУПЧЕ на Колеж-Добрич
Организатор: Колеж-Добрич
Място: Фоайе, Колеж-Добрич
2-31 май
Изложба на творби на студенти в Колеж-Добрич
Организатор: Колеж-Добрич
Място: Фоайе, Колеж-Добрич
2 май
Награждаване на проф. Уилям Робърт Федер, дарител на архив и научна
библиотека на НЦ „Преславска книжовна школа”
Организатор: НЦ „Преславска книжовна школа”
Място: Ректорат
Начало: 9,30 часа
3 май
Публична лекция на тема „Състоянието на Планетата – глобални проблеми и
глобални отговорности” с гост-лектор акад. проф. дгмн Тодор Николов
Организатор: Факултет по природни науки
Място: зала 217, Корпус 1
Начало: 10 часа
4-5 май
VI Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От
Атома до Космоса”

Организатор: Факултет по природни науки
Място: зала 217, Корпус 1
Начало: 13 часа
4-5 май
Изложба с рисунки от конкурс на тема „От Атома до Космоса”
Организатор: Факултет по природни науки
Място: фоайе 2 етаж, Корпус 1
Начало: 13 часа

9 май
Ономастични четения с участието на студенти от 2 курс, специалност „Българска
филология”, под ръководството на гл. ас. д-р Анета Тихова
Организатор: Факултет по хуманитарни науки
Място: зала 211, Корпус 1
Начало: 15,15 часа
9 май
Кръгла маса „Пролетни празници на духовността”
Организатор: Факултет по хуманитарни науки
Място: зала 118, Корпус 1
Начало: 9.30 часа
11 май
Публична лекция на тема „Йоан Екзарх” пред ученици от СУ „Йоан Екзарх
Български”-Шумен с лектор проф. д-р Веселин Панайотов
Организатор: Факултет по хуманитарни науки
Място: Аула на Университета
Начало: 10 часа

12 май
Ден на отворените врати във Факултета по математика и информатика
Организатор: Факултет по математика и информатика
Място: Факултет по математика и информатика
Начало: 9 часа
12 май
Беседи по научно-популярни теми в областта на икономиката, математиката,
информатиката и информационните технологии и тяхното преподаване в
училище
Организатор: Факултет по математика и информатика
Място: Факултет по математика и информатика
Начало: 9 часа

14 май
Кръгла маса „Образователни модели и практики при подготовката на студентите”
на катедра „Начална и предучилищна педагогика” с участието на преподаватели,
докторанти и студенти
Организатор: Колеж-Добрич
Място: Заседателна зала, Колеж-Добрич.
Начало: 13 часа
14 май
Кръгла маса „Онлайн информационни технологии и приложения” на катедра
„Информатика и математика” с участието на преподаватели, докторанти и
студенти
Организатор: Колеж-Добрич
Място: Зала 309, Колеж-Добрич.
Начало: 13 часа

14 май

Кръгла маса „Актуални проблеми на растителната защита” на катедра
„Растениевъдство и растителна защита” с участието на преподаватели,
докторанти и студенти
Организатор: Колеж-Добрич
Място: Зала 102, Колеж-Добрич
Начало: 13 часа

15 май
Ден на отворените врати в „Карлсберг”-България – посещение на студенти
Организатор: Център за кариерно развитие
Място: Пивоварна „Карлсберг” България-гр. Шумен
Начало: 10 часа
15 май
Публична лекция на тема „Никой не е по-голям от хляба” с лектор доц. д-р
Екатерина Керемидарска
Организатор: Факултет по природни науки
Място: зала 217, Корпус 1
Начало: 10 часа
15 май
Семинар с практически занятия на терен – посещение на „Алкомет” АД-гр.
Шумен
Организатор: Факултет по математика и информатика
Място: „Алкомет” АД
Начало: 10 часа

15 май
Демонстрации по бойни изкуства
Организатор: Педогически факултет

Място: Корпус 1
Начало: 11 часа

15 май
Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика,
информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ
Организатор: Факултет по математика и информатика
Място: Факултет по математика и информатика
Начало: 13,30 часа
16 май
Публична лекция на тема „Съвременни подходи в сградостроителството и
тяхното приложение в община Шумен с лектор инж. Боян Тодоров, зам.-кмет по
строителството в община Шумен
Организатор: Факултет по технически науки
Място: зала С 5
Начало: 10,30 часа
16 май
Концерт на студенти от специалността „Педагогика на обучението по музика”
Организатор: Педагогически факултет
Място: зала „Панчо Владигеров”, Корпус 2
Начало: 11 часа

16 май
Изложба с творби на студенти от магистърска програма „Педагогика на
обучението по визуални изкуства”
Организатор: Педагогически факултет
Място: Галерия на Радио Варна

Начало: 17 часа

17 май
Традиционен крос „Пролет 2018”
Организатор: Педогически факултет
Място: Шуменското плато

17 май
Международна изложба графика малък формат А4 с куратор проф. Овидиу
Кройтору, Национален университет за изкуства-Букурещ
Организатор: Педагогически факултет
Място: галерия „Университетска”
Начало: 11,30 часа
17 май
Годишна изложба на студенти от специалност „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство”-бакалаври и магистри
Организатор: Педагогически факултет
Място: галерия „Университетска”
Начало: 11,30 часа

17 май
Връчване на Годишните награди „Розалина Трутман” за постижения в областта
на визуалните изкуства с финансовата подкрепа на фамилия Трутман,
Швейцария
Организатор: Педагогически факултет
Място: галерия „Университетска”
Начало: 11,30 часа

17 май
Вътрешноуниверситетско първенство по дартс
Организатор: Педогически факултет
Място: Шуменското плато
17 май
Вътрешноуниверситетско първенство по удбол
Организатор: Педогически факултет
Място: Шуменското плато
17 май
Вътрешноуниверситетско първенство по открит волейбол
Организатор: Педогически факултет
Място: Шуменското плато

17 май
Спортни дейности, посветени на 17 май – Ден на българския спорт, и на 21 май –
Патронен празник на Шуменския университет
Организатор: Педогически факултет
Място: Шуменското плато (зад Паметник „Създатели на българската държава”)
Начало: 10 часа – за ФХН и ФТН, 13 часа – за ПФ, ФМИ и ФПН

18 май
„Университетски нюанси” – театрална импресия на студенти от IV курс,
специалност „Предучилищна педагогика”
Организатор: Педогически факултет
Място: Педагогически факултет
Начало: 10 часа

18 май
Откриване на изложба „Духовната следа на българина в Европа”
Организатор: Университетска библиотека и НЦ „Преславска книжовна школа”
Място: Университетска библиотека, Корпус 3
Начало: 10 часа

18 май
Творческа изложба на студенти от катедра „Технологично обучение,
професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика”
Организатор: Педогически факултет
Място: Педагогически факултет
Начало: 11 часа

18 май
Ден на отворените врати във Факултета по технически науки
Организатор: Факултет по технически науки
Място: Факултет по технически науки
Начало: 9 часа
18 май
Публична лекция на тема: „Приложения на нелинейните функции за защита на
информацията в комуникационните системи” с лектор доц. д-р Цветослав Цанков
Организатор: Факултет по технически науки
Място: зала С 5
Начало: 10 часа
18 май
Кръгла маса на тема „Основи на образователната епистемология в Перу и
България” с гост доц. Хуан Естебан Юпанки от Перу

Организатор: Факултет по природни науки
Място: зала 309, Корпус 1
Начало: 13 часа

18 май
Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” - откриване
Организатор: Шуменски университет, Студентски съвет, община Шумен
Място: пред Ректората
Начало: 13,30 часа
18-19 май
Епископ-Константинови четения
Организатор: Факултет по хуманитарни науки

20 май
Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев”- връчване на
наградите
Организатор: Шуменски университет, Студентски съвет, община Шумен
Място: пред паметника на Иван Пейчев
Начало: 11,30 часа
20-21 май
Вътрешноуниверситетско първенство по стрийтбол
Организатор: Педогически факултет
Място: Педагогически факултет

21 май

Патронен празник
Преславски”
Място: пред Ректората
Начало: 10 часа

на

Шуменския

университет

„Епископ

Константин

