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Обща информация  
Проектът BG051PO001-3.1.07-0003 «Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на 
пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет» се осъществява с финансовата 
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във 
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” , съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз.  Проектът е на обща стойност 288 347,74 лв. е се реализира в периода 27.06.2013 г. – 26.12.2014 г. 
 
Обща цел на проекта: Подобряване на пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез  актуализиране и 
привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ в унисон с 
новите реални потребности  на пазара на труда, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности.  
 
Специфични цели:  
 Проучване на потребностите на пазара на труда от базисни знания  и нови компетентности за нуждите на икономическия и 

обществения живот; 
 Сформиране на работен орган за реализиране на връзката образование - бизнес;  
 Дефиниране на нуждите от конкретни промени в учебните програми  по различните учебни дисциплини и разработване 

на нови или актуализиране на съществуващите учебни програми; 
 Апробиране на новите или актуализираните учебни програми в академична среда; 
 Осъществяване на по-тясна връзка с бизнеса и работодателите с оглед планиране и реализиране на съвместни действия за 

повишаване на практическата  приложимост на усвоените знания;  
 Осъвременяване на методите и средствата на обучение; 
 Включване на водещи специалисти от практиката в обучението на студентите; 
 Провеждане на обучение на студенти в реална работна среда. 
 
Дейности 
Дейност 1.: Проучване на мнението на представителите на пазара на труда на микрониво във връзка с анализ на приоритетни 
специалности. 

1.1. Анализ на вторични данни от периодичните изследвания с работодатели 
1.2. Провеждане на проучване чрез анкетно допитване с работодатели и водещи специалисти от различни браншове 
1.3. Анализ на данните и разработване на доклад с конкретни изводи и насоки за актуализиране на съществуващите 
учебни програми по специалности  

Дейност 2.: Включване на бизнеса в образователния процес на БСУ 
2.1. Създаване на Експертен съвет "Връзка: бизнес - образование" 
2.2. Организиране на кръгла маса 

Дейност 3.: Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на съществуващите. 
 
Дейност 4.: Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда. 

4.1. Апробиране на учебни програми 
4.2.  Oсъвременяване на начините на преподаване 
4.3. Организиране и провеждане на научно-практическа конференция на тема: "Образование и бизнес за ефективна 
реализация на младите хора 
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Дейност 5.: Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми. 

5.1. Сключване на споразумения между университета и работодателите 
5.2. Посещения на студентите в реална работна среда   
5.3. Провеждане на семинарни занятия за студентите с участието на представители на практиката. 

 
Очаквани резултати 
1. Очаквани резултати по отношение на реализираните дейности: 
 събрани и анализирани данни за удовлетвореността на работодателите от подготовката на кадри от БСУ; 
 създадени нови учебни програми, съответстващи на потребностите от кадри със съвременни знания и умения;  
 актуализирани   учебни програми в съответствие с новите изисквания на пазара на труда;  
 създаден действащ орган за директен контакт между БСУ и регионалните стопански организации и институции; 
 сключени споразумения между БСУ и представителите на партньорските организации за бъдеща съвместна дейност; 
 разписани инструкции за провеждане на занятията, протоколи, презентации, обяснителни записки или друг писмен 

документ с резултатите от провеждането им; 
 сборник с материали от заключителната конференция на тема "Образование и бизнес за ефективна реализация на 

младите хора". 
2. Очаквани резултати  по отношение на целевите групи: 
 повишена ефективност на образователния процес по отношение на готовността на студентите за реализация на пазара на 

труда; 
 студенти с по-добра  адаптация към условията на реалната работна среда; 
 скъсена дистанция между специалистите от практиката и академичния състав на БСУ; 
 осъвременени методи на преподаване. 
 
Партньори по проекта 
Община Бургас 
Бургаска търговско-промишлена палата 
 
Екип на проекта 
доц. д-р Евелина Динева - Ръководител на проекта и координатор за връзка между екипа на проекта и ЦХН  
гл. ас. д-р Юлия Йоргова - Координатор на проекта 
проф. д-р Силви Чернев - Координатор за връзка между екипа на проекта  и ЦЮН 
проф. д-р Лина Анастасова - Координатор за връзка между екипа на проекта  и ЦИУН 
проф. д-р Димитър Юдов - Координатор за връзка между екипа на проекта  и ЦИТН 
Дарина Димитрова - Технически сътрудник 
Женя Арабаджиева - Счетоводител на проекта 
В работата по проекта вземат участие и над 60 експерта от БСУ и партньорите. 
 
 


