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ДОСТЪПНА СРЕДА И ОТЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ предлага равни възможности за обучение 

и извънаудиторни дейности за младежи с увреждания. 

- Достъпна среда и инфраструктура! Новоизграденият втори корпус е 

проектиран и реализиран с възможност за достъп и обучение за хора с 

увреждания. В Ректората също има достъп до всички кабинети и зали. Налични 

са асансьори, побиращи помощно-технически средства (инвалидни колички) и 

придружители. Сградите в кампусите са с подходящ терен.  

 

- Университетската библиотека и преподавателският състав са подготвени 

да посрещнат и обезпечат нуждите на студентите с увреждания. С тях се 

работи и персонално. Библиотекарите посрещат и изпълняват заявките на 

всеки един студент индивидуално.  

 

- Предоставят се различни видове стипендии (за успех, специални, 

социални и т.н.). Законодателството в Република България е регламентирало 

получаването на различните видове стипендии, от които се възползват 

студентите в университета.  

 

- Осигуряват се възможности за надграждане на бакалавърското обучение 

в магистърски и докторски програми под вещото ръководство на национално и 

международно признати в своята научна област преподаватели. 

 

- Периодично се организират срещи с работодатели, на които бизнесът се 

среща с младежта, с хора търсещи реализация.  
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- Социализация и адаптация за студентите. В общоуниверситетския 

студентски клуб „Различни и равни“ се случва всичко, за което си мечтаят 

хората с увреждания. В клубната стая, на срещите, се споделят радости, 

разискват се проблеми, търси се тяхното разрешаване. Доц. д-р Юлия Дончева, 

ръководител на клуба, откликва и съдейства, за да има усмивки и 

удовлетвореност, за да се чувстват студентите с увреждания равни, въпреки 

различията. (СНИМКА/И ОТ КЛУБНАТА ДЕЙНОСТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отдих, спорт, туризъм, развлечения. С подкрепата на ръководството на 

университета се реализират дейности, събития, мероприятия за студентите с 

увреждания дори зад границите на България. През 2017 година, студентите от 

клуб „Различни и равни“ празнуваха Великден на хижа „Извора“, бяха в Петрич, 

на Рупите, Мелник, Срумица и Дойран в  Македония. (СНИМКА/И ОТ КЛУБНАТА 

ДЕЙНОСТ). 
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- Мобилност. Елвин Юсеинова (с т. нар. стъклени кости), студентка от 

специалност „Ерготерапия“  беше на обучение 1 семестър в Анкара и 1 

семестър в Белгия, трупайки опит и знания в университети водещи в областта. 

(ЛИЧНИ СНИМКА/И НА ЕЛВИН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Няма възрастово или каквото и да е ограничение! Защото: „Когато човек 

иска, намира начин, когато не иска намира причини!“ 

 


