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ДОБРИДОБРИ ПРАКТИКИПРАКТИКИ

ВВ РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

ЗАЗА ДИАЛОГДИАЛОГ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

ИИ РАБОТАРАБОТА СЪССЪС СТУДЕНТИТЕСТУДЕНТИТЕ

12 НОЕМВРИ 2015 г.

РУСЕ

члчл..--коркор. . профпроф.  .  дтндтн ХристоХристо БелоевБелоев

профпроф. . дд--рр ВелизараВелизара ПенчеваПенчева

профпроф. . дд--рр ЮлианаЮлиана ПоповаПопова

 

 

НЕНЕ ЕЕ ДОСТАТЪЧНОДОСТАТЪЧНО ВИСШИТЕВИСШИТЕ УЧИЛИЩАУЧИЛИЩА

““ДАДА БЪДАТБЪДАТ ВВ СВЕТАСВЕТА””, , ТЕТЕ ТРЯБВАТРЯБВА ДАДА БЪДАТБЪДАТ

““ЧАСТЧАСТ ОТОТ СВЕТАСВЕТА”” !!

МладосттаМладостта туктук-- умишленоумишлено трайнатрайна

ОсветяваОсветява отвътреотвътре ии тогитетогите����

ИзвисенИзвисен ее духътдухът! ! ТукТук ее реченоречено: : ««ВсякоВсяко знаниезнание щитщит ее ии

копиекопие»�»�....

ТеТе сесе пръскатпръскат въввъв всичкивсички посокипосоки, , дада превзематпревземат светасвета

безпределенбезпределен����

СС очиочи ии сърцасърца просветенипросветени щеще повдигнатповдигнат нана раморамо

ВселенатаВселената..

ИзИз стихотворениетостихотворението „„ДУХЪТДУХЪТ““ нана МигленаМиглена ЦветковаЦветкова

студенткастудентка 1 1 курскурс вв РусенскияРусенския университетуниверситет
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕДПРЕД ВУВУ::

•• ОграничениОграничени финансовифинансови ресурсиресурси;;

•• МасовизацияМасовизация нана висшетовисшето образованиеобразование;;

•• ИкономическаИкономическа ии културнакултурна глобализацияглобализация;;

•• РазвитиеРазвитие нана научнотонаучното знаниезнание, , новинови технологиитехнологии ии начининачини

нана работаработа;;

•• ДемографскиДемографски променипромени;;

•• БезработицаБезработица;;

•• ПояваПоява нана новинови конкурентиконкуренти..

 

 

Местоположението!
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�� ДържавноДържавно висшевисше училищеучилище;;

�� СъздаденСъздаден презпрез 1945 1945 гг.;.;

�� ЕдинЕдин отот големитеголемите университетиуниверситети вв БългарияБългария;;

�� ОбучаваОбучава наднад 1010 000 000 студентистуденти, , докторантидокторанти ии

специализантиспециализанти попо 22 22 акредитираниакредитирани професионалнипрофесионални

направлениянаправления;;

�� ОбучаваОбучава докторантидокторанти вв 4646 докторскидокторски програмипрограми;;

�� ОколоОколо 400 400 чуждестранничуждестранни студентистуденти ии докторантидокторанти сесе

обучаватобучават годишногодишно;;

�� ПрезПрез 2012 2012 гг. . -- полученаполучена третатрета институционалнаинституционална

акредитацияакредитация отот НАОАНАОА сс оценкаоценка 9,28;9,28;

�� 50 50 специалностиспециалности вв ОКСОКС бакалавърбакалавър;;

�� 80 80 специалностиспециалности вв ОКСОКС магистърмагистър..

ПП РР ОО ФФ ИИ ЛЛ

 

 

СТРУКТУРА

ЮридическиЮридически

факултетфакултет
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ЧЛЕНСТВОЧЛЕНСТВО ВВ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

•• ЕвропейскатаЕвропейската университетскауниверситетска асоциацияасоциация;;

•• ДунавскатаДунавската конференцияконференция нана ректоритеректорите;;

•• ВишеградскатаВишеградската университетскауниверситетска

асоциацияасоциация;;

•• ИнтеруниверситетскиИнтеруниверситетски центърцентър ––

ДубровникДубровник;;

••АсоциацияАсоциация нана БалканскитеБалканските университетиуниверситети..

 

 

УчастиеУчастие нана

университетауниверситета вв

учредяванеучредяване нана

ВишеградскаВишеградска

асоциацияасоциация нана

университетитеуниверситетите ––

2011 2011 гг..

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НАНА DRCDRC--20102010
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� АкадемиченАкадемичен съставсъстав сс наднад 400 400 преподавателипреподаватели, , отот коитокоито 50 50 

професорипрофесори ии 180 180 доцентидоценти;;

•• ВисокиВисоки научнинаучни постиженияпостижения;;

•• ВисокоВисоко информационноинформационно осигуряванеосигуряване -- околооколо 500 000 500 000 

библиотечнибиблиотечни единициединици, 2, 255 базибази данниданни, , компютърнакомпютърна

техникатехника ии софтуерсофтуер..

АКАДЕМИЧЕНАКАДЕМИЧЕН СЪСТАВСЪСТАВ ИИ МТИБМТИБ

•• МодерниМодерни лабораториилаборатории, , 

включителновключително ии оборудваниоборудвани съссъс

спонсорствоспонсорство нана водещиводещи фирмифирми

катокато: : MOELLER, SIEMENS, MOELLER, SIEMENS, 

SCHNEIDER ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC, 

RIELLO, CLAAS,RIELLO, CLAAS, JOHNSONS JOHNSONS 

CONTROL CONTROL ии дрдр.;.;
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АКТИВНААКТИВНА МЕЖДУНАРОДНАМЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ

- СключениСключени наднад 50 50 рамковирамкови договорадоговора заза сътрудничествосътрудничество сс

университетиуниверситети ии изследователскиизследователски организацииорганизации отот ЕвропаЕвропа, , 

САЩСАЩ, , РусияРусия, , ЯпонияЯпония ии дрдр..

-- ПодписаниПодписани наднад 190 190 споразуменияспоразумения попо програмапрограма ЕразъмЕразъм сс

университетиуниверситети отот 28 28 странистрани..

- ВодещиВодещи позициипозиции попо изпълнениеизпълнение нана проектипроекти сс

европейскоевропейско финансиранефинансиране: 7: 7--мама рамковарамкова

програмапрограма, , ИнтелигентнаИнтелигентна енергияенергия заза ЕвропаЕвропа, , 

COST, COST, СътрудничествоСътрудничество вв черноморскиячерноморския

басейнбасейн, , КоопериранеКоопериране вв иновациитеиновациите ии научнитенаучните

изследванияизследвания сс ЦентралнаЦентрална ии ИзточнаИзточна ЕвропаЕвропа, , 

ТрансграничноТрансгранично сътрудничествосътрудничество БългарияБългария--

РумънияРумъния; ; РазвитиеРазвитие нана човешкитечовешките ресурсиресурси ии дрдр..

 

 

ЧЕТИРИЧЕТИРИ ЕВРОПЕЙСКИЕВРОПЕЙСКИ ТЕМАТИЧНИТЕМАТИЧНИ МРЕЖИМРЕЖИ

6969 УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА ИИ ФИРМИФИРМИ ОТОТ 35  35  СТРАНИСТРАНИ
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ДД ОО ББ РР ИИ ПП РР АА КК ТТ ИИ КК ИИ

ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ НАНА ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО НАНА РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ ЗАЗА ВИСОКОВИСОКО

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО НАНА ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ ЗАЗА ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ

НАНА ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС

БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА

СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС

БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА ТРАНСГРАНИЧНИТРАНСГРАНИЧНИ

ИИ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИВРЪЗКИ

РАБОТАРАБОТА СЪССЪС СТУДЕНТИСТУДЕНТИ

РАЗРАБОТВАНЕРАЗРАБОТВАНЕ НАНА ПРОЕКТИПРОЕКТИ

ЗАЗА МЕСТНОМЕСТНО РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ИИ

РАЗШИРЯВАНЕРАЗШИРЯВАНЕ НАНА СОЦИАЛСОЦИАЛ--

НАТАНАТА ЗНАЧИМОСТЗНАЧИМОСТ НАНА

УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

 

 

СътрудничествотоСътрудничеството сс бизнесбизнес сресредитедите имаима

положителниположителни икономическиикономически ии социалнисоциални последиципоследици

заза регионарегиона ии ее частчаст отот дейноститедейностите, , свързанисвързани сс

отговорносттаотговорността нана университетауниверситета заза създаванесъздаване ии

поддържанеподдържане нана подходящаподходяща институционалнаинституционална средасреда, , 

насърчаващанасърчаваща партньорствотопартньорството муму сс бизнесабизнеса попо

отношениеотношение нана образователнатаобразователната услугауслуга заза постиганепостигане

нана съответствиесъответствие междумежду търсенетотърсенето ии предлаганетопредлагането

нана специалистиспециалисти сс висшависша квалификацияквалификация. . 

СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ ЗАЗА ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ НАНА ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО НАНА РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

СтратегиятаСтратегията ее продължениепродължение нана дългогодишнитедългогодишните усилияусилия нана академичнатаакадемичната

общностобщност заза ссътрудничествоътрудничество сс бизнесабизнеса, , коетокоето стимулирастимулира трансфератрансфера нана

знаниязнания, , нана науканаука ии иновациииновации ии вв дветедвете посокипосоки. . ДокументътДокументът ее приетприет презпрез

2011 2011 годинагодина..
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Непрекъснати проучвания, 

прогнозиране и диалог с

външната за университета

среда

Ежегоден преглед на учебни

планове и програми с цел

пригодност за заетост

Разработване на проекти за

местно развитие и

разширяване на социалната

значимост на университета

Международна мобилност с цел

пригодност към пазара на труда

Отваряне на университета към

учене през целия живот

Мобилност от университета

към бизнеса и обратно

ОСНОВНИОСНОВНИ МОМЕНТИМОМЕНТИ ОТОТ СТРАТЕГИЯТАСТРАТЕГИЯТА

СС ПОСТИГНАТИПОСТИГНАТИ ВИСОКИВИСОКИ РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ

 

 

ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСБИЗНЕС

ТРАЕНТРАЕН ДИАЛОГДИАЛОГ междумежду университетауниверситета ии бизнесабизнеса заза адаптиранеадаптиране обучениетообучението вв

университетауниверситета къмкъм условиятаусловията нана пазарапазара нана трудатруда

ЕжегодноЕжегодно всичкивсички факултетифакултети ии филиалифилиали провеждатпровеждат срещисрещи сс фирмифирми попо

времевреме нана инициативатаинициативата ДНИДНИ НАНА РАБОТОДАТЕЛИТЕРАБОТОДАТЕЛИТЕ -- ПОТРЕБИТЕЛИПОТРЕБИТЕЛИ НАНА

КАДРИКАДРИ..

ЦЕЛЦЕЛ: : СъздаванеСъздаване нана партньорствапартньорства, , способниспособни дада посрещнатпосрещнат потребностипотребности ии

уменияумения заза пазарапазара нана трудатруда..

ОсновниОсновни задачизадачи решаванирешавани::

-- ПерманентенПерманентен диалогдиалог междумежду университетауниверситета ии бизнесабизнеса;;

-- РазработванеРазработване нана системасистема заза осигуряванеосигуряване нана непрекъснатанепрекъсната

връзкавръзка сс випускницитевипускниците нана университетауниверситета;;

-- РазвитиеРазвитие нана новинови професионалнипрофесионални направлениянаправления, , кактокакто ии

специализацииспециализации ии курсовекурсове заза продължаващопродължаващо обучениеобучение;;

-- ОсигуряванеОсигуряване нана финансовифинансови средствасредства отот проектнапроектна дейностдейност..
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО

НАНА РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

ДНИДНИ НАНА РАБОТОДАТЕЛИТЕРАБОТОДАТЕЛИТЕ -- ПОТРЕБИТЕЛИПОТРЕБИТЕЛИ НАНА КАДРИКАДРИ нана РусенскияРусенския

университетуниверситет подпод мототомотото ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО ЗАЗА УМЕНИЯУМЕНИЯ ИИ ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

 

 

ЗаключителниЗаключителни проявипрояви нана

ДНИДНИ НАНА РАБОТОДАТЕЛИТЕРАБОТОДАТЕЛИТЕ -- ПОТРЕБИТЕЛИПОТРЕБИТЕЛИ НАНА КАДРИКАДРИ

• СеминарСеминар ПОЛИТИКИПОЛИТИКИ НАНА ПРОЗРАЧНОСТПРОЗРАЧНОСТ ПРИПРИ УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ НАНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТОВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУМЕЖДУ РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ ИИ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАНА КАДРИКАДРИ -- 31.10.2014 31.10.2014 гг..

•• СеминарСеминар--дискусиядискусия заза сътрудничествотосътрудничеството сс работодателитеработодателите

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТОВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СС РАБОТОДАТЕЛЯРАБОТОДАТЕЛЯ –– УСЛОВИЕУСЛОВИЕ ЗАЗА ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ

КАЧЕСТВОТОКАЧЕСТВОТО НАНА ОБУЧЕНИЕТООБУЧЕНИЕТО -- 18.11.2013 18.11.2013 гг. . 

•• ДискусияДискусия ВЪЗМОЖНИТЕВЪЗМОЖНИТЕ ФОРМИФОРМИ ЗАЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО СС БИЗНЕСАБИЗНЕСА, , 

АДМИНИСТРАТИВНИАДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИСТРУКТУРИ ИИ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ -- 24.09.2012 24.09.2012 гг..

•• КръглаКръгла масамаса ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУМЕЖДУ ВИСШЕТОВИСШЕТО

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ ИИ БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ -- 17.06.2011 17.06.2011 гг..
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ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

РАБОТНИРАБОТНИ СРЕЩИСРЕЩИ

СЕМИНАРИСЕМИНАРИ

КРЪГЛИКРЪГЛИ МАСИМАСИ

ДИСКУСИИДИСКУСИИ

сс участиеучастие нана академичнатаакадемичната

общностобщност,  ,  работодателскиработодателски

организацииорганизации ии студентистуденти

 

 

РАЗЯСНИТЕЛНИРАЗЯСНИТЕЛНИ

КАМПАНИИКАМПАНИИ

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ--БИЗНЕСБИЗНЕС--

ОБЩЕСТВЕНАОБЩЕСТВЕНА СРЕДАСРЕДА

средсред работодателиработодатели ии

заинтересованизаинтересовани лицалица заза

повишаванеповишаване активносттаактивността нана

бизнесабизнеса, , катокато потребителипотребители

нана образователнаобразователна услугауслуга

ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ
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ВръчениВръчени СЕРТИФИКАТИСЕРТИФИКАТИ нана 92 92 работодателскиработодателски

организацииорганизации заза ПАРТНЬОРСКИПАРТНЬОРСКИ ПРИНОСПРИНОС вв развитиеторазвитието ии

утвърждаванетоутвърждаването нана ползотворноползотворно сътрудничествосътрудничество вв

ползаполза нана качественотокачественото висшевисше образованиеобразование, , 

перспективнаперспективна реализацияреализация нана младитемладите хорахора ии

просперитетапросперитета нана регионарегиона ии странатастраната..

12 декември 2014 г.

ИНИЦИАТИВИИНИЦИАТИВИ ИИ ФОРМИФОРМИ НАНА СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО НАНА

РУСЕНСКИЯРУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ СС БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ

 

 

СътрудничествоСътрудничество сс работодателскитеработодателските организацииорганизации припри

актуализиранетоактуализирането нана учебнитеучебните плановепланове нана специалноститеспециалностите ии

съвместнасъвместна работаработа върхувърху учебнотоучебното съдържаниесъдържание нана дисциплинитедисциплините

РеализираниРеализирани тритри проектипроекти вв партньорствапартньорства сс работодателскиработодателски организацииорганизации

попо схемисхеми заза АКТУАЛИЗИРАНЕАКТУАЛИЗИРАНЕ НАНА УЧЕБНИТЕУЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИПРОГРАМИ ВЪВВЪВ ВИСШЕТОВИСШЕТО

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ ВВ СЪОТВЕТСТВИЕСЪОТВЕТСТВИЕ СС ИЗИСКВАНИЯТАИЗИСКВАНИЯТА НАНА ПАЗАРАПАЗАРА НАНА

ТРУДАТРУДА, , финансиранифинансирани отот ОперативнаОперативна програмапрограма ““РазвитиеРазвитие нана човешкитечовешките

ресурсиресурси””..
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ИЗНАСЯНЕИЗНАСЯНЕ НАНА ЧАСТЧАСТ ОТОТ ПРАКТИЧЕСКИТЕПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ

ВВ УСЛОВИЯТАУСЛОВИЯТА НАНА БИЗНЕСАБИЗНЕСА, , СС ЦЕЛЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ

НАНА ТЯХНАТЯХНА МАТЕРИАЛНАМАТЕРИАЛНА БАЗАБАЗА

  

 

РУСЕНСКОРУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕИЗЛОЖЕНИЕ

ЗаЗа своитесвоите шестнадесетшестнадесет годинигодини СпециализиранотоСпециализираното РусенскоРусенско изложениеизложение нана

земеделсказемеделска, , автомобилнаавтомобилна, , индустриалнаиндустриална ии електроннаелектронна техникатехника сесе

превърнапревърна вв символсимвол нана модернимодерни земеделиеземеделие, , транспорттранспорт ии промишленостпромишленост. . 

УникалноУникално изложениеизложение,  ,  сс товатова, , чече сесе провеждапровежда нана териториятатериторията нана

университетауниверситета..
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ИЗГРАДЕНИИЗГРАДЕНИ ЛАБОРАТОРИИЛАБОРАТОРИИ ОТОТ ФИРМИФИРМИ ЗАЗА НАДНАД 5 5 МИЛИОНАМИЛИОНА ЛЕВАЛЕВА

   

 

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА ТРАТРАННСГРАНИЧНИСГРАНИЧНИ ИИ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИВРЪЗКИ

РусенскиятРусенският университетуниверситет ее найнай--голямотоголямото висшевисше училищеучилище вв БългарияБългария попо

рекарека ДунавДунав..

ИзпълнениеИзпълнение саса ии сесе изпълняватизпълняват десеткидесетки трансграничнитрансгранични проектипроекти: : 

- ЕкологичниЕкологични трансграничнитрансгранични дейностидейности заза интегриранаинтегрирана бизнесбизнес зоназона -- Eco Biz;Eco Biz;

-- ДействияДействия заза подкрепаподкрепа нана новинови научнонаучно--техническитехнически партньорствапартньорства вв

трансграничнататрансграничната областобласт сс целцел дада обединиобедини бизнесабизнеса ии научнитенаучните изследванияизследвания, , 

заза достъпдостъп додо ЕвропейскиЕвропейски фондовефондове САНДИСАНДИ;;

-- ТрансграничнаТрансгранична университетскауниверситетска мрежамрежа заза интеркултурнаинтеркултурна комуникациякомуникация ии дрдр..
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ПроектПроект BRAINSBRAINS -- иновативениновативен проектпроект, , чрезчрез койтокойто заза първипърви пътпът

сесе проучвапроучва българобългаро--румънскатарумънската трансграничнатрансгранична идентичностидентичност. . 

ТойТой полагаполага началотоначалото нана общественаобществена дискусиядискусия заза развитиеразвитие нана

брандбранд ((запазеназапазена маркамарка) ) нана регионарегиона -- БРОДБРОД ((БългароБългаро--румънскирумънски

областиобласти заза добросъседстводобросъседство). ). 

ЦелеватаЦелевата групагрупа нана проектапроекта включвавключва 2200 2200 румънскирумънски ии 1800 1800 

българскибългарски гражданиграждани отот трансграничниятрансграничния регионрегион ((отот публичнияпубличния

секторсектор, , бизнесбизнес средитесредите ии гражданскотогражданското обществообщество); 400 ); 400 

политициполитици ии инвеститориинвеститори, , вземащивземащи решениярешения относноотносно

трансграничниятрансграничния регионрегион. . ДейноститеДейностите попо проектапроекта саса реализираниреализирани

вв периодапериода: 12.07.2011: 12.07.2011--11.01.2013 11.01.2013 гг..

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА ТРАТРАННСГРАНИЧНИСГРАНИЧНИ ИИ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИВРЪЗКИ

 

 

РАЗРАБОТВАНЕРАЗРАБОТВАНЕ НАНА ПРОЕКТИПРОЕКТИ ЗАЗА МЕСТНОМЕСТНО РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ИИ

РАЗШИРЯВАНЕРАЗШИРЯВАНЕ НАНА СОЦИАЛНАТАСОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТЗНАЧИМОСТ НАНА УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

НаНа 16.07.2014 16.07.2014 гг. . ее подписанподписан МеморандумМеморандум заза

разбирателстворазбирателство междумежду РусенскияРусенския

университетуниверситет „„АнгелАнгел КънчевКънчев““ ии областнитеобластните

администрацииадминистрации нана РусеРусе, , РазградРазград, , СилистраСилистра

ии ТърговищеТърговище въввъв връзкавръзка съссъс създаванетосъздаването

нана ФорумФорум заза регионалнорегионално съгласиесъгласие ии

сътрудничествосътрудничество ((ФОРСФОРС) ) междумежду РусенскиРусенски

университетуниверситет ии областнитеобластните администрацииадминистрации

нана областитеобластите РусеРусе, , РазградРазград, , СилистраСилистра ии

ТърговищеТърговище.  .  

ВВ меморандумамеморандума странитестраните деклариратдекларират

ангажиментитеангажиментите сиси дада обединятобединят усилиятаусилията сиси

заза съвместносъвместно регионалнорегионално сътрудничествосътрудничество

ии съгласиесъгласие заза развитиеразвитие нана човешкиячовешкия, , 

научноизследователскиянаучноизследователския ии иновационнияиновационния

потенциалпотенциал нана четиритечетирите областиобласти..
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НаНа 18.07.2014 18.07.2014 гг. . ее подписаноподписано СпоразумениеСпоразумение междумежду

РусенскияРусенския университетуниверситет, , ВеликотърновскияВеликотърновския

университетуниверситет ии областнитеобластните администрацииадминистрации нана

областитеобластите РусеРусе ии ВеликоВелико ТърновоТърново относноотносно

регионалнорегионално сътрудничествосътрудничество вв рамкитерамките нана СеверенСеверен

централенцентрален районрайон. . 

ВВ подписанотоподписаното СпоразумениеСпоразумение странитестраните

деклариратдекларират ангажиментитеангажиментите сиси дада обединятобединят

усилиятаусилията сиси заза развитиеторазвитието нана стабилностабилно

партньорскопартньорско сътрудничествосътрудничество заза подобряванеподобряване нана

инфраструктуратаинфраструктурата, , заза попо--добродобро качествокачество нана

околнатаоколната средасреда ии достъпносттадостъпността, , попо--благоприятнаблагоприятна

бизнесбизнес средасреда заза стопанскастопанска дейностдейност ии заза развитиеразвитие

нана иновациитеиновациите, , създаванесъздаване нана добридобри условияусловия заза

животживот нана жителитежителите ии инвеститоритеинвеститорите вв намиращитенамиращите

сесе вв съседствосъседство областиобласти РусеРусе ии ВеликоВелико ТърновоТърново..

РАЗРАБОТВАНЕРАЗРАБОТВАНЕ НАНА ПРОЕКТИПРОЕКТИ ЗАЗА МЕСТНОМЕСТНО РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ИИ

РАЗШИРЯВАНЕРАЗШИРЯВАНЕ НАНА СОЦИАЛНАТАСОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТЗНАЧИМОСТ НАНА УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

 

 

РАБОТАРАБОТА СЪССЪС СТУДЕНТИСТУДЕНТИ

СТАЖАНТСКИСТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИПРОГРАМИ НАНА СТУДЕНТИСТУДЕНТИ

ВЕЧЕРВЕЧЕР НАНА СПЕЦИАЛНОСТИТЕСПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ ПОПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СЪЗДАВАНЕСЪЗДАВАНЕ НАНА МРЕЖИМРЕЖИ ОТОТ

ВИПУСКНИЦИВИПУСКНИЦИ ((АЛУМНИАЛУМНИ МРЕЖИМРЕЖИ) ) 

КАРИЕРНОКАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕОРИЕНТИРАНЕ

ДНИДНИ НАНА ОТВОРЕНИТЕОТВОРЕНИТЕ ВРАТИВРАТИ
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КАРИЕРЕНКАРИЕРЕН ЦЕНТЪРЦЕНТЪР

•• ЕдинЕдин отот първитепървите кариерникариерни центровецентрове, , изграденизграден въввъв ВУВУ презпрез 2005 2005 гг.;.;

•• АктивнаАктивна дейностдейност;;

•• ВисокоВисоко информационноинформационно осигуряванеосигуряване::

--информационнаинформационна системасистема СтудентСтудент;;

--информационнаинформационна системасистема БизнесБизнес партньорпартньор;;

--информационнаинформационна системасистема АлумниАлумни..

 

 

НАЦИОНАЛНИНАЦИОНАЛНИ ДНИДНИ НАНА КАРИЕРАТАКАРИЕРАТА

ЕжегодноЕжегодно провежданепровеждане вв РусенскияРусенския университетуниверситет нана НационалниНационални днидни нана

кариератакариерата „„ДобраДобра кариеракариера, , добърдобър животживот““. . 

ФирмиФирми отот различниразлични браншовебраншове участватучастват вв събитиетосъбитието, , катокато предлагатпредлагат

стажовестажове ии работаработа нана специалистиспециалисти вв различниразлични областиобласти. . 
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ДЕНДЕН НАНА КАРИЕРНОТОКАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕОРИЕНТИРАНЕ НАНА ПЪРВОКУРСНИКАПЪРВОКУРСНИКА

ВВ ДеняДеня нана кариернотокариерното ориентиранеориентиране първокурсниципървокурсници нана РусенскияРусенския

университетуниверситет получаватполучават грамотиграмоти ии наградинагради отот РектораРектора нана университетауниверситета ии отот

работодателиработодатели заза постигнатопостигнато ПЪРВОПЪРВО мястомясто попо успехуспех вв специалносттаспециалността презпрез

първияпървия семестърсеместър.  .  

ПървокурсницитеПървокурсниците сесе информиратинформират относноотносно възможноститевъзможностите заза включваневключване вв

извънизвън аудиторнитеаудиторните формиформи вв РусенскияРусенския университетуниверситет, , каккак дада сесе ориентираториентират

нана пазарапазара нана трудатруда чрезчрез ЦентъраЦентъра заза кариернокариерно развитиеразвитие ии каккак дада сесе включатвключат

вв програмитепрограмите заза мобилностмобилност нана ЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисия..

ДенятДенят заза кариернокариерно ориентиранеориентиране нана първокурсницитепървокурсниците ее неизменнанеизменна частчаст отот

ежегоднияежегодния ФорумФорум „„НационалниНационални днидни нана кариератакариерата““, , организиранорганизиран отот ДжобДжоб

ТайгърТайгър ии УниверситетаУниверситета вечевече 10 10 годинигодини..

 

 

СТАЖАНТСКИСТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИПРОГРАМИ НАНА СТУДЕНТИСТУДЕНТИ

УниверситетътУниверситетът ее партньорпартньор нана МинистерствотоМинистерството нана образованиетообразованието ии

наукатанауката попо проектпроект BG051PO001BG051PO001--3.3.073.3.07--0002 0002 „„СтудентскиСтудентски практикипрактики““, , койтокойто

сесе осъществяваосъществява сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ОперативнаОперативна програмапрограма

„„РазвитиеРазвитие нана човешкитечовешките ресурсиресурси””, , съфинансиранасъфинансирана отот ЕвропейскияЕвропейския

социаленсоциален фондфонд нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз. . 

ТоваТова дадедаде възможноствъзможност вв периодапериода 20132013--2015 2015 гг. . студентистуденти отот различнитеразличните

професионалнипрофесионални направлениянаправления нана университетауниверситета дада проведатпроведат 240240--часовичасови

практическипрактически обученияобучения вв реалнареална работнаработна средасреда попо специалносттаспециалността сиси въввъв

фирмифирми, , институцииинституции ии организацииорганизации –– партньорипартньори нана РусенскияРусенския университетуниверситет

попо проектапроекта. . 
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ВВ РУСЕНСКИРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ ПОПО ПРОЕКТПРОЕКТ ««СТУДЕНТСКИСТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИПРАКТИКИ»»

� ПровелиПровели практическопрактическо обучениеобучение: 2800 : 2800 студентистуденти отот 22 22 професионалнипрофесионални

направлениянаправления нана РусенскияРусенския университетуниверситет;;

�� СключениСключени новинови споразуменияспоразумения заза сътрудничествосътрудничество ии съвместнасъвместна дейностдейност сс

работодателиработодатели;;

�� ПроведениПроведени срещисрещи ии дискусиидискусии сс работодателитеработодателите заза ппредставянередставяне нана

резултатитерезултатите отот проведенитепроведените практическипрактически обученияобучения ии споделенисподелени добридобри

практикипрактики;;

�� СтудентиСтуденти, , останалиостанали нана работаработа припри същиясъщия работодателработодател, , следслед успешноуспешно

приключилаприключила практикапрактика;;

�� СтотициСтотици отзивиотзиви отот обучаващиобучаващи организацииорганизации--работодателиработодатели, , относноотносно

ползотворнотоползотворното сътрудничествосътрудничество сс РусенскияРусенския университетуниверситет попо времевреме нана

изпълнениеизпълнение нана дейноститедейностите попо проектапроекта..

 

 

ВЕЧЕРВЕЧЕР НАНА СПЕЦИАЛНОСТТАСПЕЦИАЛНОСТТА

ПровеждатПровеждат сесе ежегодниежегодни събитиясъбития свързанисвързани сс развитиеторазвитието нана

специалноститеспециалностите ии постижениятапостиженията нана студентитестудентите..
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

•• ИзграденИзграден ЦентърЦентър заза предприемачествопредприемачество;;

•• ПровежданиПровеждани целевоцелево обученияобучения нана студентистуденти попо

предприемачествопредприемачество;;

•• МагистърскаМагистърска прогпрогррамаама попо предприемачествопредприемачество;;

•• РусенскиятРусенският университетуниверситет ее едноедно отот петтепетте избраниизбрани отот ОИСРОИСР, , ЕКЕК ии

МОНМОН висшивисши училищаучилища, , вв койтокойто сесе проведепроведе експертенекспертен одитодит заза

оценкаоценка нана културакултура нана предприемачествопредприемачество..

 

 

ВМЕСТОВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.1. ДаДа сесе развиеразвие НАЦИОНАЛНАНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ЗАЗА СТРУКТУРИРАНИСТРУКТУРИРАНИ

ПАРТНЬОРСТВАПАРТНЬОРСТВА НАНА ВИСШИТЕВИСШИТЕ УЧИЛИЩАУЧИЛИЩА СС БИЗНЕСАБИЗНЕСА, , заза

разработванеторазработването нана коятокоято::

-- дада сесе проведепроведе проучванепроучване нана националнонационално нивониво, , сс целцел идентифициранеидентифициране

ии популяризиранепопуляризиране нана добридобри практикипрактики вв сфератасферата нана сътрудничествотосътрудничеството

междумежду висшитевисшите училищаучилища ии бизнесабизнеса;;

-- дада сесе идентифициратидентифицират добридобри международнимеждународни практикипрактики вв сфератасферата нана

сътрудничествотосътрудничеството междумежду висшитевисшите училищаучилища ии бизнесабизнеса..

2. 2. ДаДа сесе учредиучреди НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ФОРУМФОРУМ ЗАЗА ДИАЛОГДИАЛОГ МЕЖДУМЕЖДУ ВИСШИТЕВИСШИТЕ

УЧИЛИЩАУЧИЛИЩА ИИ БИЗНЕСБИЗНЕС СРЕДИТЕСРЕДИТЕ, , включителновключително отворенотворен къмкъм

международнатамеждународната общностобщност. . ФорумътФорумът дада провеждапровежда тематичнитематични

конференцииконференции, , семинарисеминари, , кръгликръгли масимаси ии дрдр. . сс участиетоучастието нана висшитевисшите

училищаучилища ии бизнесбизнес средитесредите..

 

 


