ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
направление Науки за земята
Международни проекти с участието на преподаватели от Шуменски университет
№
Проект
Участници от ШУ
1. Проект по 7 РП на Европейския съюз програма Project No: доц. д-р Димитър
543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, Semantic pathways Владев
for building a spatially -thinking society “GEOTHNK”
Период на изпълнение: 2014-2016
Национални проекти с прякото участие на Шуменски университет
1. Проект BG051PO001-3.3.06-0003, Изграждане и устойчиво Гл. ас. Н. Ченкова, ас. И.
развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в Георгиева
областта на природните, техническите и математическите
науки
Период на изпълнение: 2012-2015
2. Проект
BG05М2ОР001-2.002-0001,
финансиран
от проф. д-р Д. Владев,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проф. д-р М. Пенерлиев,
2014 – 2020 г. „Студентски практики – Фаза - I”
проф. д-р С. Станкова,
доц. д-р М. Стоянова
Научни проекти от бюджетната субсидия на Шуменския университет
1. Проект № РД-08-245/14.03.2014 г.
Ръководител: доц. д-р
Демографски и социално-икономически проблеми на М. Пенерлиев
селските територии в област Шумен
Участници
Настоящият проект се концентрира предимно върху преподаватели: проф.
територии на област Шумен с присъсщите му д-р Ст. Дерменджиева,
демографски и социално-икономически проблеми и доц. д-р Св. Станкова,
тенденции. Тяхното изучаване, анализ и изграждане на доц. д-р Д. Владев, гл.ас.
демографски и географски прогнози са обект на научния д-р Р. Владева, гл.ас. Н.
проект.
Ченкова, ас. Ив.
Георгиева, ас. Л. Шефкъ,
Период на изпълнение: 2014 г.
хон.ас. П. Русева
Бюджет: 2339.18 лв.
Участници студенти:
Веселин Петков, Саня
Колева, Мирела
Маринова, Гергана
Христова, Кристина
Каменова
2. Проект № РД-08-283/12.03.2015 г.
Ръководител: доц. д-р
Разработване на научнообразователни ресурси по М. Пенерлиев
приложна география и ГИС
Участници
Проектът включва поредица от задачи и дейности преподаватели: проф.
свързани с разработването на набор информационни д-р Ст. Дерменджиева,
ресурси по приложна география и ГИС. Същността на проф. д-р А.
приложната география и географски информационни Дерменджиев, доц. д-р
системи
е
да
отговори
на
съвреманните Св. Станкова, доц. д-р Д.
предизвикателства на обществото като наболелите Владев, гл.ас. д-р Р.
проблеми за зачестяващата проява на рисковите процеси Владева, ас. Нина
и явления, на процесите на застаряване и депопулация, на Ченкова, ас. И.
промените в климата и отражението им върху Георгиева, ас. Л. Шефкъ,
националното стопанство и т.н. Основната цел на проекта х.ас. П. Русева
е да разработи набор от практико-приложни ресурси с Участници студенти:
образователна насоченост.
Хюсеин Хюсеинов,

3.

4.
5.

6.

7.

Период на изпълнение: 2015 г.
Бюджет: 3500 лв.
Проект №РД-08-275/11.03.2015 г.
Археоастрономически,
етнографски,
теологични
и
художествени аспекти на мегалитите в България и
природонаучни характеристики на техните терени
Проект РД-08-275/11.03.2015 г.
Интердисциплинарно проучване на мегалитите в
България
Проект РД-08-313/13.03.2015
Ефективно използване и съхраняване на културното и
природно наследство в Североизточна България чрез
разработване на туристически маршрути, обхващащи
комплексно обектите включени в списъка на ЮНЕСКО
Проект РД-08-117/08.02.2016
Оценка на природния и антропогенен риск в района на
Шуменското плато
Проектът включва поредица от задачи и целенасочени
дейности,
които
предопределят
системно
и
последователно изследване на същността на природните
компоненти и социално-икономическите особености на
територията на Шуменското плато. Проектът се основава
на съвременната приложна география и географски
информационни системи, които са призвани да отговарят
на високите съвременни изисквания и предизвикателства
на обществото. Основна цел на проекта е събиране,
обработка и анализ на информация за проявата на
различни природни и антропогенни процеси в обхвата на
Шуменското плато. Изготвена е научнообоснована оценка
по
предварително
определени
критерии
на
неблагоприятните и рискови природни и антропогенни
процеси на територията на Шуменското плато.
Период на изпълнение: 2016
Бюджет: 5000
РД-08-103/06.02.2017
Оценка на степента на уязвимост от опасни природни
явления
на
селищата
и
инфраструктурата
в
Североизточна България
Главната цел на проекта е свързана със събиране,
обработка и анализ на информация за проявата на
различни опасни природни процеси в обхвата на
Североизточна България и формулиране на мерки за
намаляване на тяхното негативно влияние върху
селищата и инфраструктурата в проучвания район.
Период на изпълнение: 2017
Бюджет: 3500

Гергана Христова,
Николай Милков
доц. Д. Владев

доц. Д. Владев
ас. Ив. Владев, ас. М.
Стоянова

Ръководител: доц. д-р
Д. Владев
Участници
преподаватели: проф.
д-р Ст. Дерменджиева,
доц. д-р Св. Станкова,
доц. д-р М. Пенерлиев,
гл. ас. д-р Р. Владева,
гл.ас. д-р Ж. Димитрова,
ас. Нина Ченкова, ас. И.
Георгиева, ас. Л. Шефкъ,
х.ас. П. Русева
Участници студенти:
Гергана Христова,
Васил Василев, Айше
Хюсеин, Галина
Добрева

Ръководител: доц. д-р
Д. Владев
Участници
преподаватели: доц. др Цв. Маркова, доц. д-р
Св. Станкова, доц. д-р М.
Пенерлиев, доц. д-р Р.
Владева, ас. Нина
Ченкова, ас. Р. Лазарова,
ас. В. Петков
Участници студенти:
Станислава Йончева,
Денчо Димитров,
Петранка Атанасова,
Величка Атанасова,
Филип Тодоров, Калоян
Николов

8.

РД-08-160/09.02.2018 г.
Популяризиране на знанията по география, регионална
политика и туризъм
Научният проект има за цел да популяризира най-важните
и приложими научни постижения на географската наука,
знанията по туризъм и регионална политика в ШУ. От
друга страна ще се стреми да „приближи” това знание от
„външни субекти” към научното и учебно пространство в
Университета. Ще се стреми да установи с наличния или
специално разработен научен инструментариум нивото на
усвояване и преосмисляне на научна информация у
студентите географи, а и тези в спец. „Туризъм” и
„География и регионална политика”. Това ще даде
отправна точка за учебно-научната рамка, която да
„обгърне”
бъдещите
знания,
предлагани
от
преподавателите в Катедрата по отношение на учебните
дисциплини или научни трудове.
Период на изпълнение: 2018 г.
Бюджет: 4022,95
http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html
https://www.facebook.com/tourism.geography.acad/

Ръководител: проф. др М. Пенерлиев
Участници
преподаватели: проф.
д-р Светла Станкова,
проф. д-р Димитър
Владев, доц. д-р Росица
Владева, доц. д-р Ваня
Василева, доц. д-р Цв.
Маркова, доц. д-р Д.
Кабакчиева, доц. д-р Ив.
Владев, доц. д-р М.
Стоянова, ас. д-р
Севджан Сабриева, ас.
Веселин Петков, ас.
Росица Лазарова, ас.
Стефка Христова
Участници от други
институции и учебни
заведения: доц. д-р Д.
Димитров, ас. д-р
Ал. Пейчев
Участници студенти:
Даниела Горянкова,
Стефан Радев,
Станислава Йончева,
Мартин Тинх До,
Илияна Станкова,
Калоян Николов, Мария
Иванова, Нирхан
Неджати

