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Уважаеми дами и господа, приятели и колеги, 

 

За нас е удоволствие да ви поканим на международната изложба „Руско цифрово сътрудничество в 

университетите“. Изложбата ще се проведе от 15 до 18 април 2020 г. в Руски Културно-

информационен център в гр. София, ул.Шипка 34 (работно време: 10:00 ч. – 17:00 ч.понеделник-

неделя) 

 

Инициативата за провеждането на мероприятието е на Россотрудничество. 

 

През 2019 г. с голям успех бяха проведени изложби в Сърбия и Турция. Сега университетите на 

Русия ще представят свои програми и проекти на жителите на България. 

 

Целта на изложбата е развитието на образователни и икономически връзки между руските и 

българските университети и бизнес партньори, обмяна на опит и построяване на съвместни планове 

за сътрудничество, а също така презентиране на възможностите за обучение и получаване на 

стипендии за обучение в Русия на абитуриентите и студентите на България. 

 

По време на изложбата руските представителите на университетите и бизнес партньорите на 

проектите ще споделят своите знания и опит. В рамките на деловата програма са предвидени 

лекции, майсторски класове, общи дискусии и уъркшопи. 

 

В рамките на изложбата ще бъдат представени образователни програми и проекти на водещи 

университети в Русия, като: 

 

• Руски икономически университет „Г.В.Плеханов“ 

• Университет Иннополис  

• Висше училище по икономика 

• Държавен университет по управление 

• МГТУ Станкин  

• Държавен технологичен университет „В. Г. Шухов“ 

• Нижеградски държавен инжинеро-икономически университет 

• Стерлитамакски филиал на Башкирски държавен университет 

• и други (списъкът се допълва) 

 

Ключови теми на мероприятието ще бъдат: 

• образование и начини за чуждестранни студенти за получаване на стипендии за обучение в 

Русия 

• онлайн образование 

• VR технологии 

• изкуствен интелект 

• университет - среда за подготовка на кадри за цифровата икономика; взаимодействие на 

висшите учебни заведения и големи компании. 

Бихме искали да поканим на изложбата ни представителите на държавните институции на България, 

ръководителите и преподавателите на българските университети, ученици, студенти, абитуриенти 

и всички желаещи да вземат участие. 

 

Участието във всички мероприятия е безплатно. 

Може да заявите участие в изложбата и да получите подробна информация на нашият сайт:  

www.rdcu.ru. 


