
Университет с традиции, настояще и бъдеще

Оценка на

студентската активност при развитие на 
проект за изграждане на

прототип на градски електромобил, 
задвижван с водород.

75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



Университет с традиции, настояще и бъдеще

Прилагането на добри практики в обучението на студенти в 
Русенския университет е приоритет в целенасочената 
политика на академичното ръководство за повишаване 

качеството на висшето образование. Дейността на 
професинолните клубове е регламентирана с правилник за 
организация на дейностите на професионалните клубове 

75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето



Русенски университет

се състои от:

 8 факултета;

И три филиала:

 Разград,

 Силистра,

 Видин;









Екип от млади ентусиасти събрани около една обща мечта:
Създаване на прототип на градски автомобил от бъдещето задвижван 

от алтернативни източници на енергия!

Участие в международни състезателни форуми
с една основна цел: популяризиране името на Русенски Университет

и България пред световната общественост



Екип от студенти работи върху шасито на автомобил:
HydRU R1



Екип от студенти, технически персонал и преподаватели на университета,
изработиха шасито на автомобила:

HydRU R1



HydRU R1





HydRU R2



HydRU R2



HydRU R3





HydRU R4

В проекта HydRU са 
участвали над 100 студенти 
и докторанти от четири 
различни факултети



В Русенски университет

има 12 професионални 

клуба:

Чрез професионалните клубове Русенският университет създава необходимите условия за:
•насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите;
•задълбочаване на комуникацията и партньорството между студенти и преподаватели;
•обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми;
•активно включване в образователни, научноизследователски, проектни и доброволчески 
дейности.  

•        Клуб на социални я работник
• Клуб "Зелени човечета"  
•  Клуб "Здраве" 
•  Клуб "Еразъм"
• Клуб по качество    
• Клуб "Автомобилист"
• Клуб "Роботика" 
• Клуб "Млад педагог/социален педагог"  
• Академичен   клуб "Четири колела" 
• Индустриален интернет за всичко
• Клуб на юриста "Венелин Ганев"
•        Клуб Smart in Cad



При учредяването му членове наброяваха -
20 студенти и преподаватели. В момента 

броят им над 100. 

Създадената отворена група в платформата Facebook, която към момента 
наброява повече от 400 члена и непрекъснато нараства. Ежедневно се 

публикуват над 30 поста със специализирана насоченост.



Ежегодно в Русенския университет 
се провежда 

Иновативно Младежко Експо 



За четвърта поредна година клуб
„Четири колела“ организира картинг
шампионат в град Русе, в който
участват студенти, докторанти и
ученици от средните училища в града.



ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проект „SPEED“ свързан 
с безопасността на движението 

финансиран от общинска 
фондации „Град на свободния 

дух“ към Община Русе и 
„Еконт“

ДО МОМЕНТА СА РЕАЛИЗИРАНИ 3 ПРОЕКТА И 
ОЩЕ 2 ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ДО 

КРАЯ НА ГОДИНАТА!

Проект „INNOTRANS“ за създадване
реална обстановка за изграждането на 

автомобил с нов вид гориво

Проект „МИСЕЯ В ЗЕЛЕНО“ 
свързани с използването на нови 

технологии и материали за 
предотвратяване на продължаващото 

замърсяване на околната среда



ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

При реализацията на проектната дейност 
са участвали повече от 100 членове на 

клуба и над 500 симпатизанти.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


