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9,30 – 9,40 – Практическа насоченост на учебната 
програма, подобряваща постиженията на студентите 
–   Даниела Жекова Марева 
9,40 – 9,50 – Актуализиране на учебните програми 
според изискванията в европейското образователно 
пространство за висше образование (на примера на 
програма по „Пътнически агенции и транспорт в 
туризма”) – доц. д-р Велина Казанджиева 
9,50 – 10,00 – Оптимизиране на учебната програма и 
обучението по специализиран немски език за 
специалност Медицина – Иван Мерджанов 
10,00 – 10,10 – Актуализацията на учебната програма 
– ключ към успешната реализaция на студента – доц. 
д-р Мария Нейчева 
10,10 – 10,20 – Актуализираният курс по Стокова 
политика: От учене чрез усвояване на теорията към 
учене чрез правене – Пенчо Иванов, Ирена Кунева, 
Никола Тосков 
10,20 – 10,30 – За актуализацията на учебната 
програма по учебната дисциплина Счетоводна 
политика и Финансови отчети – гл. ас. д-р Гергана 
Николова 

10,30 – 11,00 – Кафе – пауза  
 
11,00 – 11,10 – Основания за реализиране на 
магистърска програма „Педагогика на обучението по 
технологии и предприемачество” – гл. ас д-р Силвия 
Гърневска 
11,10 – 11,20 – Възможности за ориентиране на 
преддипломната педагогическа практика към 
развитие на професионално-методическата 
компетентност на студента в областта на началното 
обучение по български език и литература – Теодора 
Власева 
 
 
 
 

 
Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните 

програми във висшето образование в съответствие с 
изискванията на пазара на труда” 

 
 
 
 
 
 
От проведения мониторинг върху процеса на 
създаване и апробиране на нови и актуализирани 
учебни програми в БСУ могат да се направят 
следните изводи: 
1. Актуализирано или изцяло ново е 70% от 
съдържанието на учебните програми, участващи в 
проекта. 
2. 100% от промените са направени в 
съответствие с изискванията на работодателите, 
отразени в Аналитичния доклад от проведеното 
проучване. 
3. Преобладаващата част от 
преподавателите (54%), участващи в проекта, са 
актуализирали и анотацията, целите, методите на 
обучение и на оценяване в учебните програми. 
4. Обновена е препоръчителната литература 
със средно 7 източника на учебна програма. 
5. В процеса на обучение средно за БСУ в 46% от 
учебните дисциплини са участвали водещи 
специалисти от практиката, които са провеждали 
занятия в академична среда. 
6. Средно за БСУ в 35% от учебните дисциплини 
студентите са провели обучение в реална работна 
среда. 
7. Средната оценка за удовлетвореността на 
студентите от проведеното обучение по нови или 
актуализирани учебни програми през летния 
семестър е 3,60 (при скала от 1 до 4). 
8. Средната претеглена оценка от 
инструментариума за оценяване на 
преподавателите е 7,65 (по 10-степенна скала). 

Из Първи мониторингов доклад 
 
 

 

 

               Договор: BG051PO001-3.1.07-0003 
Проект: „Партньорство между образование и бизнес за 

ефективна реализация на младите хора на пазара на труда 
чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския 

свободен университет“ 
 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС ЗА ЕФЕКТИВНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА  

НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

28 – 29 ноември 2014 г. 

гр. Бургас 
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ПРОГРАМА 

 
28.11.2014 

 
Откриване – 14 часа в зала 207 на БСУ 

 
Ръководител: доц. д-р Евелина Динева 
Секретар: гл. ас. д-р Юлия Йоргова 
 
14,20 – 14,30 – Отново за висшето образование и 
пазара на труда: Емпирично изследване на мнението 
на работодателите в България – проф. д-р Л. 
Анастасова и гл. ас. д-р Ат. Луизов 
14,30 – 14,40 – Първи мониторингов доклад за оценка 
на резултатите от създаването и апробирането на 
новите и актуализираните учебни програми в БСУ 
през летния семестър на учебната 2013-2014 година –   
доц. д-р Евелина Динева 
14,40 – 14,50 – Graduates’ Competences and the job 
market – Assoc. Prof. Dr. Diana Popova 
14,50 – 15,00 – Висшето образование и потребностите 
на пазара на труда – гл. aс. Маргарита Шопова 
15,00 – 15,10 – Актуализиране на учебните програми 
по Пресжурналистика и Съвременна журналистика в 
специалностите на ЦХН при БСУ и използване на 
възможностите на електронното обучение – доц. д-р 
Мария Алексиева 
15,10 – 15,20 – За модерната теоретическа парадигма 
и нейните практически употреби при актуализиране 
на учебни програми по проекта „Партньорство между 
образование и бизнес за ефективна реализация на 
младите хора на пазара на труда чрез актуализиране 
на учебните програми в БСУ“ – проф. дфн Калина 
Лукова 
 
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд 

и Република България 
                                                            

 
15,20 – 15,30 – Психодиагностиката и качеството на 
социално-психологическото консултиране. 
Актуализация на учебното съдържание на 
дисциплината психодиагностика за магистърска 
програма  „Социално консултиране и психология” – 
Предпоставки и очаквани резултати – доц. д-р Йонка 
Балтаджиева 
15,30 – 15,40 – Практикоприложни аспекти на 
граматиката на съвременния български език – доц.  
д-р Мариана Лазарова 
15,40 – 15,50 – Усъвършенстване на обучението по 
речева комуникация и по съвременен български език 
във връзка с изискванията на работодателите – доц. 
д-р Веселина Ватева 
15,50 – 16,00 – Елементи на интерактивност в 
лекционен курс „Организационно консултиране“ – 
доц. д-р Пепа Митева 
 
16,00 – 16,30 – Кафе – пауза 
  
16,30 – 16,40 – Творчески генератор – доц. д-р Румен 
Бостанджиев, д.м 
16,40 – 16,50 – Прилагане на синергетичния подход 
при обучението на студентите за работа с хора с 
увреждания – доц. д-р Генчо Вълчев 
16,50 – 17,00 – Актуализиране на тренингови 
програми за социална работа – гл. ас. д-р Зорница 
Ганева 
17,00 – 17,10 – Някои основни аспекти при 
актуализиране на учебните програми по „Банково 
счетоводство” и „Интернет комуникации” във ВУЗ, в 
съответствие с изискванията на пазара на труда – гл. 
ас. д-р Мария Манева, гл. ас. д-р Павлина Димитрова 
 

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 
 

 
17,10 – 17,20 – Актуализация на учебна програма по 
дисциплината "Експертизи на електромагнитното  
излъчване" и нейната апробация – проф. дтн Андон 
Димитров Лазаров 
17,20 – 17,30 – Връзка на учебното съдържание с 
практиката. Въпроси и констатации – проф. д-р 
Даниела Ананиева Орозова 
17,30 – 17,40 – Проектиране и компютърно 
моделиране на фрикционни планетни предавки – 
доц. д-р Радостин Долчинков, Мариана Колева 
17,40 – 17,50 – Актуализиране на учебната програма 
по изследване на операциите за постигане на 
практическа насоченост на обучението – доц. д-р 
Евгения Николова 
17,50 – 18,00 – Организация на практическото 
обучение за специалисти по възобновяема 
енергетика – доц. д-р Камен Сейменлийски и доц. д-р 
Силвия Лецковска 
19,30 – коктейл за участниците в конференцията 
 

29.11.2014 
 

Ръководител: проф. д-р Лина Анастасова 
Секретар: Дарина Димитрова 
 
9,00 – 9,10 – Актуализиране на учебната програма по 
дисциплината „Нормативни документи за 
изграждане и включване на  възобновяеми 
енергийни източници” –   доц. д-р Николина Драгнева 
9,10 – 9,20 – Приложение на програмната среда 
MATLAB в обучението по Висша математика – гл. ас.   
д-р Пенка В. Георгиева 
9,20 – 9,30 – Теоретико-практично обучение с 
използване на програмни продукти с интегрирани 
схемни модели – Пламен Ангелов 

 


