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1. МИСИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Русенският университет “Ангел Кънчев” има за свое призвание
разпространяването на знания, извършването на фундаментални и
приложни научни изследвания и внедряването на иновации в
практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и
страната.
Тази мисия отразява 70-годишната академична традиция на
университета и съвременните тенденции в развитието на висшето
образование в условията на глобализация и конкурентен пазар с
ориентация към трансфер на знание, опит, технологии и иновации с
висока научна и приложна стойност.
Мисията на Русенския университет се основава на натрупания
опит и на социалноотговорната позиция на университета да бъде
гарант за устойчивото развитие на региона и града и фактор в
планирането и реализацията на политики, базирани на знанието. Тя
отразява достойното и заслужено място на университета в палитрата
на висшите училища в България, Европа и света, като акцентира върху
амбицията и стремежа на академичното ръководство на Русенският
университет „Ангел Кънчев“ да бъде не само университет с бъдеще, но
и УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО.
Предпоставки за изпълнение на мисията
 Доказано високо качество на обучението и научните
изследвания;
 Значими постижения при развитието на теоретичните знания и
приложението им;
 Непрекъснато усъвършенстване и развитие, основано на
трансфер на знание и опит и интернационализация на образованието
и научните изследвания;
 Опит в участието и изграждането на партньорски мрежи;
 Традиционни отношения на сътрудничество с бизнеса,
публичните администрации, неправителствените организации и
медиите;
 Интердисциплинарност и ориентация към практиката и
професионалната реализация на випускниците;
 Силни международни позиции с потенциал за развитие на нови
партньорства;
 Ориентация към глобализация на предоставяните знания и
стабилно пазарно позициониране с възможност за привличане на
чуждестранни студенти;
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 Уникалност на предлаганите специалности в отговор на
динамиката на търсене на компетенции и кадри;
 Модерна и комфортна физическа среда и наличие на
информационна и технологична инфраструктура, подпомагаща
обучителния процес и обмена на знания.







Основни принципи при реализацията на мисията
Недискриминация;
Толерантност;
Свобода на словото;
Равни възможности;
Устойчиво развитие;
Защита и зачитане на индивидуалните човешки права.

Мисията се базира на академичната традиция за:
- либерален дух и атмосфера;
- уважение към личността и нейното мнение;
- чувство за принадлежност към академичната общност;
- възможности за изява на личните качества, инициативи и
достойнства на всеки индивид;
- условия за реализиране на допълнителни лични
професионални интереси.
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Мисията на Русенски университет „Ангел Кънчев“ е
споделена не само от академичната общност, но и от водещите
институции и организации в града и региона, които приемат, че:
 Русенският
университет
е
значим
фактор
за
конкурентоспособността на града и региона като генератор на
сравнителни предимства и добавена стойност;
 Русенският университет е движеща сила на общественото
развитие въз основа на своя интердисциплинарен профил и стремеж
да бъде предприемачески университет на бъдещето;
 Русенският университет е емблематичен за бранда на града и
региона като част от културно-историческото наследство.
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2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
РАЗВИТИЕ
И
УТВЪРЖДАВАНЕ
НА
РУСЕНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ КАТО УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО, В КОЙТО
СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ СЕ ИЗГРАЖДАТ И
РАЗВИВАТ КАТО НЕЗАВИСИМИ ЛИЧНОСТИ И ОТЛИЧНИ
СПЕЦИАЛИСТИ, УНИВЕРСИТЕТ, КОЙТО Е ГАРАНТ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА РЕГИОНА, НА СТРАНАТА И СВЕТА, УНИВЕРСИТЕТ С БЪДЕЩЕ
НА ПРИЗНАТ ЛИДЕР В НАЦИОНАЛННОТО И МЕЖДУНАРОДНО
ОБРАЗОВАТЕЛНО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО.
Визията е ориентирана към развитие на Русенския
университет като университет на бъдещето, чрез:
 Достижими приоритети и измерими цели;
 Детайлно и реалистично планиране и управление на политиките
на университета;
 Експертност, екипност и професионализъм;
 Диалог и толерантност към различията в подходи и решения.
Тя е формулирана с оглед на постигането на:
 Устойчиво развитие в динамичната глобална среда;
 Научноизследователска дейност с национална и международна
значимост;
 Инициатива и професионалната реализация;
 Качество, отговарящо на международните стандарти;
 Актуалност на обучителните методи и програми;
 Лидерство в специфични научни области;
 Непрекъснат ръст на проектното финансиране;
 Оптимални институционални условия;
 Социална сигурност и стабилност;
 Технологична, информационна и материална инфраструктура
като условие за постижения и развитие.
Предпоставка за реализацията на тази визия е активното
междуинституционално сътрудничество и подкрепа, с които се ползва
университетът и социалноотговорната позиция на академичното
ръководство, което идентифицира следните основни приноси на
Русенския университет за развитието на региона:
 Полифункционалност на университета и осигуряване на
съвременни знания и практически умения;
 Естествен
интегратор
на
научни,
изследователски
и
образователни процеси с участието на бизнеса и администрацията;
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 Силна ориентация към научноприложни изследвания в полза на
развитието на Русе и региона и утвърждаването му като водещ
център за Дунавското пространство;
 Съвместен международен брандинг за трайно позициониране и
видимост на Русе и региона;
 Инвестиции в инфраструктура за знание и иновации;
 Авторитетно, надеждно и международно признато партньорство
в инициативи в полза на града и региона.
Тази визия е прагматизирана чрез формулирането на 4
приоритета:
 Високо качество на образованието и научните изследвания;
 Силно международно позициониране;
 Активно взаимодействие с външната среда;
 Балансирана вътрешна среда, с разумно и предприемчиво
управлявани ресурси и условия за развитие на човешкия потенциал.

Този материал е приет от Академичния съвет на заседанието
му от 08.03.1994 г., актуализиран на 13.05.2008 г. и на 17.05.2016 г.

РЕКТОР:
(проф. д-р В. Пенчева)
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