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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА

Мисията на БСУ е:
Да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна
институция, която подготвя специалисти с висше
образование и способности за бърза професионална реализация
и кариера в динамично развиваща се и
глобализираща се среда.

Образователен профил




Науки за обществото, бизнеса и
правото
Хуманитарни науки
Технически и компютърни науки

Основни цели:
Да обединява и вдъхновява студентите за високи
постижения, социално реализиране и развитие през целия
живот.
Да осигурява научна и професионална среда, която
подпомага изявата, предприемчивостта и лидерството.
Да приобщава, закриля и обезпечава
съвременната академична общност, нейните научни и
приложни изследвания и изследователските екипи.
Да създава обществено значими научни резултати, да
насърчава и прокарва приложението им в обучението и
практиката.
Да съдейства за интелектуалното и за духовното
израстване на личността и обществото, да съхранява и
обогатява националните и общочовешките ценности.
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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА

Статут:
 Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г.
 Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.
 Носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008.
 Член на Европейската асоциация на университетите.

Приоритети:


Да предлага специалности с високо и устойчиво
търсене, като реагира изпреварващо на
очертаващите се тенденции в пазара на труда.



Да ориентира обучението към изискванията на
практиката, като развива трайни връзки с бизнеса,
с професионални организации, с правителствени и
неправителствени институции.



Да гарантира интересите на студентите, като
осигурява възможности за избор,
представителност, мобилност и изява.



Да развива и усъвършенства дейността си, като
изгради рационална система за измерване и контрол
на качеството.



Да предлага социално приемлива цена на
обучението, като прилага механизми за ефективно
управление на ресурсите.



Да приобщава учебния процес към европейските
ценности и стандарти, като се интегрира с други
академични институции за обмен на опит и
съвместни проекти.



Да насочва научноизследователската дейност към
значими за обществената практика проблеми, като
изгражда конкурентна среда за стимулиране и
финансиране.



Да поддържа оптимално равнище на академичния
състав, като отстоява институционалните
критерии за подбор, атестиране и научно развитие.



Да налага високи стандарти за работа и общуване,
като осигурява модерна материална и
технологична среда.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
След бързото нарастване до 2007 г.
броят на приетите студенти през последните
години се характеризира със значителен спад.
Приети студенти в БСУ

3000
2500

Тези тенденция се определя от следните
фактори:

2000



драстичен демографски спад след 1990 г.,



намаляващ контингент на завършващите
средно образование,



неадекватна политика на държавата,



влошена социално-икономическа среда.
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Завършили средно образование

80000

75000

Броят на завършилите за периода след
2005 година средно образование
в страната е намалял
от почти 80 000 на 56 000.
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65000
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55000
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Раждаемост
(изт. НСИ)

14.0

Демографската криза ще се задълбочава.
Поради рязко намалялата
раждаемост в периода до 1995 г.,
кандидатстудентският контингент
ще продължи да се свива и
през следващите години,
след което ще се задържи на ниско равнище.

2013
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10.0

8.0

6.0
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4

1990

1995

2000

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
При този драстичен демографски спад
държавата е увеличили местата за
прием във висшите училища с 1,74
пъти.

В резултат през 2013 г. броят на приетите в
програми след средно образование вече е равен
на броя на завършилите средно образование.
До 2005-2006 г. във висшите училища са
приемани около 60% от завършващите.

Обявен прием по държавна поръчка
за завършили средно образование

60000

След 2006 година разрешеният
прием по държавна поръчка за завършили
средно образование е увеличен с
18 800 места.
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40000

Държавата финансира обучението на
86% от абитуриентите.
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До 2006 г. финансирането е било за около
40% от завършилите.
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10 000

13394

20 000
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Приети абитуриенти

в държавни

36945

При такава регулация и
финансиране на висшето образование
частните висши училища ще функционират във
все по-неблагоприятна конкурентна среда.

70 000

13237

Броят на приетите
в държавни висши училища нараства,
а в частните, където студентите заплащат
по-високи, несубсидирани такси,
записаните кандидат-студенти намаляват.

2007

2013

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
Осъществен е прием в 17 специалности
след средно образование и в 15 магистърски програми
в общо 9 професионални направления.
1400

От тях нови са три бакалавърски и три
магистърски програми.

Магистърски програми
Бакалавърски програми

1200
1000

През годината значително нарасна делът на
чуждестранните студенти в БСУ.
Те са от 14 държави от 3 континента на
света. Освен от утвърдените вече Русия и
Казахстан, студенти на БСУ са граждани и на
Южна Африка, Нигерия, Азербайджан, Армения,
Сирия, Чехия, Турция, Украйна, Словакия, Кипър,
Гърция и Германия.

800
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0
2010 г.

24% са приетите в специалност «Право», 20% са
приетите по бакалавърски програми в
направление «Икономика», 14% в «Психология».
Най-привлекателни са
магистърските програми в направленията
„Икономика” (29% от записаните) и
„Администрация и управление” (21%).
За първа година е осъществен прием в
магистърска програма с дистанционна форма на
обучение.
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В регионалната
структура на приетите
няма значителни
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2011 г

2012 г

2014 г.

12%
3%
15%
7%
3%
10%

Право
Право Икономика
На база на договор с МКС Колидж, Ларнака Психология
ОКИН
утвърден от Министерство на образованието
ККТ
ИКН
на Р. Кипър, БСУ се нареди сред петте български
висши училища, които осъществяват образователен франчайзинг в чужбина.

100%

2013 г.

2013 г

2014 г

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

За основна част от
кандидатстващите в университета
БСУ е първи и единствен избор.

100%

80%

При проучванията,
проведени съобразно Системата за
контрол на качеството,
90% от анкетираните са посочили,
че кандидатстват само в БСУ.

60%
76.3% 77.8% 82.1%

40%

93.8% 90.3%

20%
0%

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Ще кандидатствам само в БСУ

Проучванията показват, че
най-значимите мотиви на
кандидат-студентитe да
предпочетат БСУ
са изборът от
специалности (54%) и
близостта до
местоживеене (43%).

54%

изборът на
специалности

близост до
местоживеене

43%

добрата материална
база

28%
26%

добри преподаватели

възможност за
обучение в чужбина

10%
0%

Кандидат-студентите
формират мнението си за
университета от
приятели и студенти на
БСУ (39%).
Значим информационен
канал е и интернет
страницата на
университета (24%).
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ

С по-малкия прием броят
на обучаваните студенти намалява.
6000

26% от студентите сe обучават
в Центъра по икономически и управленски науки,
33% в Центъра по юридически науки, 20% в
Центъра по хуманитарни науки и 20% в Центъра
по информатика и технически науки.
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Броят на студентите в ЦИТН през последната
година е нараснал с 16%.
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Нараснал е делът на
студентите в
редовно обучение,
поради финансовите
стимули като
студентските
стипендии и
студентските
кредити.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Организацията на обучението
в БСУ се извърш ва по стандартите на
Европейската система за натрупване и трансфер
на образователни кредити (ECTS).

Кредитната система гарантира:


ясни критерии за оценяване на знанията
и уменията на студентите



възможности за изборност на учебни
дисциплини и форми



гъвкавост и адаптивност към
потребностите на социалната
практика



мобилност, основана на признаване на
образователни кредити.
Дял на избираемите и
факултативните дисциплини

40%

През 2014 г. на студентите е
предложен избор сред 100 дисциплини.

30%

За актуализиране на учебното съдържание
годишно се разглеждат
над 30 предложения на Учебно-научните съвети
за промени в учебните планове.
Ежегодно над 20% от студентите предприемат
различни форми на мобилност.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Академичната политика на БСУ е
ориентирана да подготвя специалисти с
квалификация и способности за бърза
професионална реализация.

Дипломирани студенти
1500

Затова
Системата за контрол на качеството
внимателно следи
професионалната реализация на завършилите.
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Данните се събират ежегодно и
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години
след дипломирането.
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Данните, събрани през 2014 г., показват, че:

342

283

2012

342

2013

бакалавър

2014

общо

Реализация по специалността

Веднага след дипломирането си (6 месеца)
57% от завършилите работят.
3 години след завършването работещи са 90%.
3 години след дипломирането по
специалността и в близки до нея области
работят 60% от възпитаниците на ЦИУН, 67%
от възпитаниците на ЦЮН, 43% от
възпитаниците на ЦИТН и 37% от
възпитаниците на ЦХН.

100.0%

27.5%

27.9%

80.0%
20.4%

18.3%

28.3%

26.0%

23.9%

27.7%

60.0%
40.0%
20.0%
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6 месеца
напълно

3 години

по-скоро да

по-скоро не

не

Йерархично равнище
3 години след завършването

В професионалното си развитие
29% от завършилите са направили кариера,
която за три години е
достигнала управленско ниво.

средно
управленско
16%

Кариера във висшата управленска
йерархия са постигнали
13% от възпитаниците на БСУ.

изпълнител
с подчинени
5%
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висше
управленско
13%

изпълнител
без
подчинени
66%

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Изградената обратна връзка
събира информация за мнението на завършилите
студенти за обучението в БСУ.
Удовлетворение от
професионалната реализация
по-скоро
не; 13%

Като удовлетворени от професионалното си
развитие се оценяват
85% от възпитаниците на БСУ.

не; 2%
напълно;
37%

по-скоро
да; 48%

Удовлетворение от
подготовката в БСУ

Оценката на завършилите,
дадена от гледна точка на натрупания
професионален опит, е ориентир и
коректив в образователната политика
на Университета.

по-скоро
не; 5%

Данните сочат, че 94%
от възпитаниците на БСУ
са удовлетворени от подготовката,
получена в университета.

не; 2%

напълно;
48%

по-скоро
да; 46%

94% от възпитаниците на университета
заявяват, че биха препоръчали БСУ.

Бихте ли препоръчали БСУ

Оценките за университета,
изказвани от завършилите и обучаваните
студенти, формират общественото
отношение към БСУ.

по-скоро
не; 4%

Те са най-мощният информационен канал
(над 39%), влияещ върху избора на
постъпващите студенти и
кандидатстудентския интерес към БСУ.

по-скоро
да; 22%
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не; 2%

напълно;
72%

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Продължаващото обучение се провежда
в отговор на заявени потребности от преквалификация,
повишаване или актуализиране на квалификацията.
Тридесет и трима студенти от БСУ,
Барселонския университет в Испания;
Политехническия университет на Бежа,
Португалия; Дебреценския университет,
Унгария; Университета по икономика и
мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския
университет, Одрин, Турция преминаха
обучение „Стратегически бизнес решения в
рискова и бързопроменяща се среда” по
проект на БСУ по Интензивна програма
Еразъм.
Проведе се лятна школа „Социална
синергия и себепознание: психологически
аспекти на развитието, кризисна
интервенция и приобщаващо образование“
с участници от Казахския национален
университет „Ал Фараби” в гр. Алмати.
Студенти от Казахския национален
педагогически университет „Абай“ в гр.
Алмати, Република Казахстан преминаха
квалификационен курс в БСУ „Европейско
приобщаващо образование“.
20 студенти от Казахстан, Русия,
Татарстан, Турция, Сирия преминаха
едногодишно обучение по български език и получиха сертификати.
По спечелени обществени поръчки по проекти по структурните фондове БСУ извърши
обучение за придобиване на ключови компетенции по английски и по руски език на
специалисти от Лукойл Нефтохим.
По проект, финансиран от ОП
„Административен капацитет“ на ЕС,
бяха обучени служителите на Областна
администрация Бургас, работещи по
правна материя.
БСУ проведе квалификация на
педагогически специалисти от цялата
страна по два проекта, финансирани от
ОП „Развитие на човешките ресурси“ на
ЕС.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

За първи път се проведоха
курсове за продължаващо обучение
с дистанционна форма.

Университетският център за дистанционно
обучение организира и проведе електронно
дистанционно обучение по:
 Обучение по математика в 3D среда;
 Поведенческа икономика;
 Инструменти за ефективен офис
мениджмънт;
 Електронно обучение в средните училища;
 Развитие на умения за онлайн преподаване;
 Криминалистика. Версията като метод на
разследването.

В Центъра по информатика и технически
науки се проведоха курсовете:




Техническа безопасност на нефто- и
газопроводи;
Безопасност на труда;
Учител по информатика и
информационни технологии.

За трета година работи
Академията за таланти по програмиране
и роботика.
В нея се обучават над 90 деца в училищна
възраст.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Кадровата политика на БСУ е
да създава механизми, които гарантират
квалификацията, професионалното равнище и
развитието на академичния състав.

Основните задачи в кадровата политика са:
 Осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор.
 Привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.
 Осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията.

През 2014 г. са обявени два конкурса за
академичната длъжност „доцент“, които
предстои да приключат през 2015 г.
Попълването и обновяването на
състава са основни предпоставки
както за обезпечаването на
учебния процес, така и за
гарантиране на приемствеността
между поколенията.

БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор.
Осигуряване на лекционните
курсове с хабилитирани
преподаватели на ОТД
(min 70%|

Професионално направление
Психология
Социални дейности и консултиране
Обществени комуникации и информационни науки
Право
Администрация и управление
Икономика
Информатика и компютърни науки
Комуникационна и компютърна техника
Електротехника, електроника и автоматика
средно за БСУ
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84.2%
87.2%
83.9%
79.5%
74.4%
86.5%
79.5%
84.4%
87.5%
83.0%

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Структурата на академичния състав
е такава, че гарантира способността на БСУ
да развива кадровия си потенциал.
100%

90%
80%

В структурата на
академичния състав се поддържа равновесие
между дела на хабилитираните и на
нехабилитираните
преподаватели.

45%

46%

45%

45%

41%

55%

54%

55%

55%

59%

70%
60%

50%
40%
30%
20%

10%
0%
2010

2011

2012

2013

2014

хабилитирани
нехабилитирани

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

В резултат на
процесите на академична мобилност
нараства делът на преподавателите
с академична длъжност доцент.

15%

18%

21%

22%

22%

41%

36%

35%

33%

37%

37%

36%

33%

29%

9%

8%

12%

12%

19%
19%
6%

2010

81% от преподавателите са с научна степен.
Намалява делът на преподавателите без
степен, които не са зачислили докторантура.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2011
2012
2013
2014
професор
доцент
главен асистент
старши асистент
асистент (преподавател)

6%

6%

5%

6%

5%

59%

61%

65%

68%

76%

10%

10%

19%

16%

8%

10%

26%

23%

2010

2011

2012

2013

доктори на науките
доктори
докторанти
без степен
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8%
11%
2014

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

За да мотивира
научното израстване на академичния състав,
БСУ е приел стимулиращи механизми
и механизми за контрол.



Не се поставят никакви финансови или
други ограничения пред научната
работа и кариерата на
преподавателите.



Без ограничения се финансират
участията в конкурси, научни
конференции и мероприятия.



Създадени са условия за публикуването
на резултатите от научната
дейност.

Научната кариера се контролира както
от системата за атестация, така и от
системата за контрол на качеството.
БСУ прилага
диференцирана система на заплащане,
основаваща се на индивидуалните
постижения и резултатите от учебната
и от научноизследователската работа на
всеки преподавател.

Научно и кадрово развитие
през 2014 г.
избрани на академична длъжност "професор"

Брой
преподаватели
1

избрани на академична длъжност "доцент"

1

получили степен "доктор"

5

зачислили докторантура

1

новоназначени препоподаватели

2

общо

10
16

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основна цел:
Да създава благоприятна и конкурентна среда
за развитието и квалификацията на преподавателите,
като стимулира научните изследвания,
популяризира научните резултати и
поощрява приложението им в обучението и в практиката.
Приоритети:


включване на научния потенциал на БСУ
в единното изследователско и
иновационно пространство чрез
участие в международни и в национални
научни програми и инициативи;



създаване на условия за ефективни
научни изследвания и предлагане на
конкурентоспособни научни продукти;



стимулиране на творческата
активност на академичния състав и
създаване на условия за научно
развитие;



изграждане на форми за активно
ангажиране на студентите и
докторантите в
научноизследователска дейност в
рамките и извън рамките на
образователния процес;



осигуряване на възможности за
публикуване и за представяне на
резултатите от
научноизследователската дейност чрез
организиране на научни форуми;



създаване на възможности за
разпространение и приложение на
резултатите от
научноизследователската дейност в
науката и в практиката;



разработване на организационни и на
финансови правила за
научноизследователска дейност и
създаване на фондове за нейното
финансиране.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ

През 2014 г. преподавателите на БСУ
са разработили и представили:
 15 монографии и студии,
 101 статии в наши и чужди периодични издания и сборници,
 89 доклада на национални и международни форуми,
 11 учебника и учебни помагала,
 104 научноизследователски проекта.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

В структурата
на научната продукция
е нараснал делът на участието в
научноизследователски проекти.

18%

34%

8%
34%

5%

18%

30%

7%
37%
9%

22%

27%
4%

24%

33%

31%
28%

5%

3%

41%

32%

32%

6%

8%

5%

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
научноизследователски проекти
доклади
учебници и учебни помагала
статии
монографии и студии

Научна продукция на един преподавател по жанрове
Публикации

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Монографии

0.05

0.13

0.09

0.07

0.11

Студии

0.13

0.20

0.16

0.12

0.11

Статии

1.13

1.47

1.51

1.18

1.33

Учебници

0.27

0.27

0.15

0.16

0.15

Доклади

1.12

1.18

1.01

1.18

1.17

Проекти

0.59

0.70

0.84

0.82

1.37

Център
ЦЮН
ЦИУН
ЦХН
ЦИТН
БСУ

Научна продукция на един преподавател по основни звена
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1.5
1.8
2.4
2.2
2.9
3.3
4.0
3.8
3.5
4.6
2.9
3.2
6.2
6.3
5.5
5.8
3.30
3.93
3.58
3.56
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2014 г.
2.3
4.5
5.0
5.6
4.21

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

БСУ включва научния си потенциал в изследователското и в
иновационното пространство чрез участие в международни
и в национални научни програми и проекти.
През 2014 г. преподавателските екипи от БСУ са работили по 6 международни проекта,
финансирани по програми на Европейския съюз:












Стратегически бизнес решения в рискова и бързо
променяща се среда, Програма “Учене през целия
живот”, секторна програма Еразъм , партньори:
Университет на Барселона, Испания;
Политехнически институт Бежа, Португалия;
Колеж по икономика и мениджмънт, Чехия;
Университет Дебрецен, Унгария; Тракийски
университет Одрин, Турция
Европейски аспекти и национални практики на PR
2.0, Програма за учене през целия живот, Секторна
програма Еразъм, партньори: Университет Тарту,
Естония; Политехнически институт на
Порталегре, Португалия; Университет Яшар,
Измир, Турция
Преподаване на математика чрез иновативно
съдържание и подходи за учене (Teaching maths
trough innovative learning approach and contents -TALETE), Програма "Учене през целия
живот", Секторна програма Коменски, партньори: Università degli Studi “Guglielmo
Marconi” – USGM - Италия; University of Thessaly - Гърция; Kadikoy M.E.M. - Турция; Istituto
per la Formazione Professionale di Romae del Lazio - Италия; Rezzable Productions Ltd Великобритания
Мобилност по програма “Еразъм +“, Програма
Еразъм +, партньори: Университети, с които
имаме споразумения по Еразъм
СмартЛинк: Мобилности Югозизток-Запад за
изследвания, учене, иновации и мрежи от знания,
Еразъм Мундус, партньори: Университети от 9
азиатски държави и от 7 държави членки на ЕС
Демокрация и гражданско участие в дигиталната
ера – насърчаване на е-демокрацията в България
чрез най-добър опит от Исландия, Финансов
механизъм на Европейското икономическо
пространство, партньори: Българско сдружение
за насърчаване на гражданската инициатива –
София; Международен институт за модерни
медии – Исландия.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

През 2014 г. БСУ работи по
11 национални проекта по европейски програми.
















Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от
Югоизточен район, Оперативна програма "Конкурентноспособност“;
Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за
вземане на решения в Бургаския свободен университет, ОП РЧР;
Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между
интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и
възприемането им от българското общество, схема BG EIF 2011/01 Европейски фонд за
интеграция на граждани от трети страни, Агенция по заетостта;
Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при
БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, ОП РЧР;
Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система
за повишаване и награждаване на квалификацията им, ОП РЧР;
Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора
на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен
университет, партньори: Бургаска търговско-промишлена палата, Община Бургас;
„Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема „Обучение на педагогически
специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на
учениците», ОП РЧР, партньори: ДЗЗД „Дружество за оценяване на учениците“, София;
„Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема „Обучение на педагогически
специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности»,
ОП РЧР, партньори: ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за
работа с деца и ученици със специални образователни потребности“, София;
„Студентски практики“, ОП РЧР, партньори: МОН като пряк бенефицент;
„Студентски стипендии“, ОП РЧР, партньори: МОН като пряк бенефицент;
Доставчик на обучения, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2, за придобиване на
ключови компетентности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, ОП „Развитие на човешките ресурси”,
партньори: Самостоятелно участие като доставчик на услуга.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

През 2014 г.
БСУ спечели нови 4 проекта.







СмартЛинк: Мобилности Югозизток-Запад за изследвания, учене, иновации и мрежи от
знания, Еразъм Мундус, партньори: Университети от 9 азиатски държави и от 7
държави членки на ЕС;
Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговскопромишлени палати/ камари в системата на БТПП, ОП „Развитие на човешките
ресурси”, партньори: Доставчик на услугата съвместно с Екорис СаутИйст Юръп и
Прайм Консултинг;
Сп. «Съвременна хуманитаристика», Фонд „Научни изследвания“;
Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация
Бургас по актуални промени в Закона за устройство на територията и въпроси на
облигационното право, ОП "Административен капацитет", партньори: Бенефициент
- Областна администрация Бургас.

През 2014 г. от фонд „Научни изследвания”
БСУ след конкурс е финансирал работата
по 7 институционални проекта.








Изследване на потенциала на възобновяем енергиен източник за производство на
електроенергия за нуждите на БСУ, ЦИТН, ръководител: доц.д-р Камен Сейменлийски;
Статично и динамично изпитване на вятърни турбини с вертикална ос – II , ЦИТН,
ръководител: Доц. д-р Радостин Долчинков;
Клуб по приложно програмиране в БСУ, ЦИТН, ръководител: доц. д-р Веселина Жечева;
Визуализация и симулация на 2D и 3D обекти за оптимизиране на процеса на обучение
по компютърно моделиране, ЦИТН, ръководител: доц. д-р Радостин Долчинков;
Система за планиране и отчитане на учебната заетост на преподавателите II, ОУ,
ръководител: Елка Мавродиева;
Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни
деформации, ЦИТН, ръководител: Проф. дтн А. Лазаров;
Да открием любовта и приятелството , ЦХН, ръководител: Доц. д-р Р. Бостанджиев .
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ

С организираните научни форуми БСУ създава
организационни възможности за разпространение
и приложение на резултатите от научноизследователската дейност
и за утвърждаването на БСУ като значимо научно средище.

През 2014 година в БСУ се проведе
национална научно-практическа
конференция на тема: "Новите идеи в
образованието – инвестиция в
бъдещето",
в която участваха преподаватели от
БСУ, ВТУ – В. Търново, ИУ-Варна, ПУПловдив, СА – Свищов, НВУ и др.
Конференцията беше в три тематични
направления:
 Иновации в предлагането на
електронни форми на дистанционно обучение;
 Квалификация и кариерно израстване
на преподавателите във висшите
училища;
 Образование и бизнес за ефективна
реализация на младите хора на
пазара на труда.

Центърът за икономически и
управленски науки проведе
международна научна конференция
Съвременни управленски практики VІІІ „Целесъобразност и риск в бизнес проектите“

През годината са проведени общо 16
научни семинара по проблематика от
областта на икономиката и
управлението, хуманитарните и
техническите науки.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИТЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

БСУ създава организационни форми
за открояване и изява на добрите студенти
и за насочване на тяхното развитие.

За 15-ти пореден път в БСУ се проведе
Конференция за студентско научно
творчество. Своите доклади представиха
150 студенти от БСУ, УНСС София,
Академия на МВР, ВТУ „Тодор Каблешков”,
ТУ Габрово, Университет „Проф. Асен
Златаров”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и
др.

В БСУ се проведе ІV Междууниверситетско
състезание за решаване на казус по
гражданско и търговско право. В
състезанието взеха участие 16 отбора
от правните факултети в страната.

В БСУ се проведе
ХАКАТОН 2014 за ученици и студенти
в областта на ИТ технологиите
с цел съвместна
разработка на приложения.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИТЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Студенти от БСУ печелят призови награди
на конкурси, състезания и олимпиади.


Калин Русев Койчев, студент от I курс, специалност Информатика и компютърни
науки към Центъра по информатика и технически науки, спечели бронзов медал на IIIта Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик
Стефан Додунеков”.



Екип от Центъра по информатика и технически науки участва на престижното
международно състезание на Microsoft Imagine Cup 2014. Участници в екипа са: Стоян
Узунов - студент четвърти курс, специалност „Информатика и компютърни науки“,
Христо Христов - първи курс,
специалност „Софтуерно
инженерство“ и ментор на екипа –
д-р Димитър Минчев –
преподавател в ЦИТН на БСУ.



Проектът BFU ROVER за мобилен
робот на екип от БСУ достигна
глобалното гласуване в конкурс на
НАСА в международното
състезание NASA International Space
Apps Challenge.



Йоана Иванова, студент първи
курс в Центъра по хуманитарни науки е първият победител в студентския конкурс
“Като Бернайс”, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността.



Студентките от специалност „Журналистика“ Ива Янкова и Павлина Райчева
участваха с доклади и спечелиха две трети награди в Шестнадесетата национална
научна конференция за
докторанти, студенти и
средношколци, посветена на 100годишнината от смъртта на П. К.
Яворов.



Екип от студенти от специалност
„Маркетинг”, 4-ти курс на ЦИУН Красимир Георгиев, Селда Ананиева
и Антоанета Радева, взеха участие
в Националната олимпиада по
маркетинг в УНСС, София.



Студенти от специалност „ Бизнес
администрация“ участваха в състезанието на «Джуниър Ачийвмънт» и постигнаха 4
място.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

БСУ осигурява финансови и организационни възможности
за публикуване и популяризиране на научната продукция на
преподавателите и студентите.

БСУ изцяло финансира и
организира издаването
на “Годишник на БСУ” и “Годишник
Студентско научно творчество”.
В отделни издания се
публикуват и всички доклади,
представени на научните конференции, организирани
от университета.

В рамките на институционалните
проекти
или чрез отпускане на безлихвени кредити
БСУ финансира издаването на учебници и
учебни помагала.
Част от изданията са в резултат
от работата по международни и по
национални проекти на БСУ.

Вече са традиционни научните издания
„Юридически сборник” на Центъра по юридически науки,
списание „Бизнес посоки”
на Центъра по икономически и управленски
науки и списание „Съвременна хуманитаристика” на
Центъра по хуманитарни науки.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Основна цел:
Да приобщава основните си дейности към
европейските ценности и стандарти,
като се интегрира с други академични институции
за обмен на опит и съвместни проекти.
БСУ има сключени 36 преки договора за
международно сътрудничество.
През 2014 г. БСУ сключи 2 нови договора с:
 Технически университет Мара, гр.Шах
Алам, Селангор, Малайзия
 Казахски национален педагогически
университет „Абай“, гр. Алмати,
Република Казахстан
През 2014 г. БСУ е сключил 2 нови двустранни
споразумения по програма Еразъм за
мобилност на студенти и преподаватели – с
Университет на Загреб, гр. Загреб, Хърватия и Университет по приложни науки, гр. Хага,
Холандия.
Международна мобилност:
 По Програма ЕРАЗЪМ за студентска мобилност с цел обучение след конкурс БСУ е
изпратил 7 студенти в Университета на Западна Шотландия, Пейзли – Шотландия,
Политехническия институт Бежа – Португалия, Университета Нова де Лисабон,
Португалия, Техническия университет Кемниц, Германия и Университет по икономика и
мениджмънт в Прага, Чехия.
 По програмата за преподавателска мобилност 9 преподаватели от БСУ са изнесли
лекции в Политехническия институт Бежа – Португалия; Колежа Хейвъринг за висше и
продължаващо обучение в Лондон, Великобритания; Университета на Барселона,
Испания; Университета Нова де Лисабон, Португалия; Колежа по комуникации и бизнес,
Будапеща, Унгария; Университет
Дуисбург-Есен, Германия.
Гост-лектор по програмата в БСУ беше
Мехмет Бурак Черан - Университет Селчук,
гр. Коня, Турция.
БСУ прие за период от една година Мария
Бобина – преподавател и изследовател от
Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ, с
научна мисия на тема „Културните ефекти
в международната търговия: примерът на
България”, финансирана по линия на
Програма Фулбрайт на САЩ.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Процесите на международна мобилност се реализират
чрез съвместни проекти за включване на студентите от БСУ
в международни обучителни програми.
По Програма "Учене през целия
живот", Секторна програма «Еразъм»,
екип от преподаватели в ЦХН на БСУ
осъществи проекта за Интензивна
програма на тема: «Европейски
аспекти и национални практики на PR
2.0», която се проведе в Португалия,
като домакин бе Политехническия
институт на Порталегре.
Участници бяха общо 20 студенти и 5
преподаватели от Университета
Тарту, Естония; Политехническия
институт на Порталегре,
Португалия; Университета Яшар,
Измир, Турция и от БСУ.
По дейност Интензивни програми на
секторна програма „Еразъм“ екип от
БСУ с ръководител доц. д-р Мария
Нейчева спечели проект на тема
„Стратегически бизнес решения в
рискова и бързо променяща се среда“ с
партньори Университета на
Барселона, Испания; Политехническия
институт Бежа, Португалия;
Университета по икономика и
мениджмънт, Чехия; Университета
Дебрецен, Унгария и Тракийския
университет Одрин, Турция.
Интензивната програма се проведе в
БСУ с тридесет и трима студенти и
осем преподаватели от шестте
партньорски университета, както и
двама представители от бизнеса.
Интензивната програма беше
удостоена със сертификат за
качествено изпълнение на
Валоризационната конференция,
организирана от ЦРЧР на 16.12.2014 г.
в София, където зам.-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева връчи
отличието на екипа на проекта от БСУ – доц. д-р М. Нейчева и доц. д-р Е. Николова.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Международното сътрудничество осигурява възможности
за мобилност и развитие чрез работа по съвместни проекти, обмен на опит, усвояване
на образователни технологии и съвременни методи на преподаване.

По международни проекти през 2014 г. партньори на БСУ са:





































Университет на Барселона, Испания;
Политехнически институт Бежа, Португалия;
Колеж по икономика и мениджмънт, Чехия;
Университет Дебрецен, Унгария;
Тракийски университет Одрин, Турция;
Технически университет на Крит - Гърция;
Университет Тарту - Естония
Политехнически институт на Порталегре - Португалия
Университет Яшар, Измир – Турция
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – USGM - Италия;
University of Thessaly - Гърция;
Kadikoy M.E.M. - Турция;
Istituto per la Formazione Professionale di Romae del Lazio - Италия;
Rezzable Productions Ltd – Великобритания;
Международен институт за модерни медии – Исландия;
Университет на Западна Шотландия, Великобритания;
Университет Англия Ръскин, Оксфорд, Великобритания;
Университет на Нортумбрия в Нюкасъл, Великобритания;
КАПДМ, Великобритания;
Университет Георг-Август, Гьотинген, Германия;
Университет Люмиер Лион2, Франция;
Лодзски технологичен университет, Полша;
Университет на Никозия, Кипър;
Гръцки отворен университет, Гърция;
Университет на Порто, Португалия
Кралски университет на Бутан, Бутан;
Инженерен колеж на Кантипур към Университета Трибхуван, Непал; Университет по
земедели и горско стопанство, Непал;
Университет Мохамед Али Джина, Пакистан;
Международен университет Дафодил, Бангладеш; Обединен международен
университет, Бангладеш;
Шриланкийски институт за информационни технологии, Шри Ланка;
Университет на Перадения, Шри Ланка;
Университет Джавапур, Индия; Азиатско-тихоокеански институт по информационни
технологии, Индия;
Институт по информационни и комуникационни технологии, Афганистан;
Университет Бинус, Индонезия; Вила колидж, Малдиви;
Университет на Чанг май, Тайланд;
Пхенянски научно-технологичен университет, КНР
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

БСУ е желан партньор
за съвместни проекти и прояви.
През 2014 г. официални посещения в БСУ направиха:


Първият български еврокомисар
Меглена Кунева - лекция на тема:
„Членството на България в
Европейския съюз – ползи и
перспективи”

 Кристиян Вигенин, министър на
външните работи
 Проф. Анелия Клисарова, министър на
образованието и науката
 Сергей Станишев, председател на Партията на европейските социалисти
 Посланикът на Държавата Израел
н.пр. Шаул Камиса Раз посети
Бургаския свободен университет. Той
се придружаваше от почетния консул
на Израел в Бургас Орлин Мандов.
 Проф. М.А. Севрук, ректор на
международния университет
„Содружество“ и преподавател във
Финансовия университет при
правителството на Руската
Федерация в Москва.
 Делегация от Техническия университет „Мара“ в Малайзия посети Бургаския свободен
университет. Групата се състоеше от преподаватели и професори от
Изследователския институт по счетоводство в Университет Мара и се ръководеше
от проф. д-р Омар - Директор на Института по счетоводство и доц. д-р Даруз –
ръководител на Азиатскотихоокеанския център за
устойчивост към Института.
 Проф. Итару Фукушима,
преподавател по наказателно право
от Ryukoku University в Киото, Япония един от най-старите университети в
страната, основан през 1639 година.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Моделът на управление на БСУ
се определя от мисията на университета да бъде
гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция.

Приоритети:


Да развива и усъвършенства дейността си, като
изгради рационална система за контрол на
качеството.



Да налага високи стандарти за работа и общуване,
като осигурява модерна материална и
технологична среда.



Да предлага социално приемлива цена на
обучението, като прилага механизми за ефективно
управление на ресурсите.



Да работи за интелектуалното и за духовното
израстване на личността и обществото, като бъде
средище за изкуството и културата.

БСУ получи нова акредитация на професионалните направления Администрация и
управление и Информатика и компютърни науки и акредитация на докторска програма по
Организация и управление на социалните дейности.
През 2014 г. БСУ премина успешно външния одит по международен сертификат за
качество ISO 9001:2008 от сертифициращата организация SGS.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

БСУ е изградил ефективна институционална
система за контрол на качеството.
Системата изгражда информационна
връзка между студентите и
институцията и дава корективни
сигнали по всички индикатори,
измерващи приоритетните
направления в управлението на
университета.
Отделът по качеството
провежда систематични анкетни
проучвания:
1. Сред кандидат-студентите - като се измерват всички индикатори “на входа”:
мотивите, профила на кандидатстудентския контингент, конкурентните предимства
на БСУ, потенциала на специалностите да изпълняват основния приоритет на БСУ да
предлага квалификации, отговарящи на тенденциите в пазара на труда и осигуряващи
възможности за бърза професионална реализация.
2. Сред възпитаниците на БСУ – като се
измерват индикаторите “на изхода”:
професионалната реализация,
кариерното развитие,
удовлетворението от работата,
препоръките на завършилите към БСУ и
способността на БСУ да изпълнява
мисията си да предлага обучение,
гарантиращо бърза професионална
реализация и кариера в динамична среда.
3. Сред студентите - като се
наблюдават индикаторите, свързани с учебния процес по всяка дисциплина и за всеки
преподавател: полезност и посещаемост на дисциплината; методи на преподаване;
използвани учебни и технически средства; извънудиторна и самостоятелна работа;
обучително взаимодействие и консултиране.
Всеки преподавател в БСУ е информиран за оценката на студентите. Тази оценка е един
от критериите за атестиране на преподавателите.
БСУ прилага система на заплащане, при която възнаграждението на всеки преподавател
се формира според индивидуалните резултати от учебната и научната работа.
Резултатите от Системата за контрол на качеството са критерии за формиране на
възнагражденията на административните и други служби в БСУ.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА

БСУ осигурява всички съвременни атериални
и технологични стандарти за работа и
обучение в луксозни условия и висока
култура на учебната среда.

Разработени софтуерни и уеб
продукти:
 Нов сайт на БСУ;
 Нова версия на Системата за електронно
обучение (Moodle);
 Система за планиране и отчитане на
учебната заетост на преподавателите;
 Нова версия на система за онлайн
кандидатстване
 Система за онлайн плащания на
студентски такси;
 Система за планиране и отчитане на
финансови план-сметки
Закупена техника:
 5 мултифункционални устройства,
 2 мултимедийни проектора,
 6 настолни и 1 преносим компютър
 1 мултифункционална цветна копирна
машина Xerox;
 2 таблета
 2 лазерни принтера;
 Електронни подписи – 4;
Лицензирани софтуерни продукти:
 Продуктите на Майкрософт по академичната програма DreamSpark;
 Microsoft Dynamics NAV и CRM - системи за управление на бизнеса;
 Cisco WebEx – Софтуерна среда за видео-лекции и семинари;
 SolidEdge – система за инженерно проектиране;
 АжурЛ и Плус-Mинус – счетоводни програми за обучение на студенти;
 NOD32 - Антивирусен софтуер;
 SPSS – система за статистически анализ;
 CorelDraw – програма за обработка на векторни графики;
 Система за електронен документооборот „Архимед“
 АПИС – правно-информационна система;
 АБ – електронна библиотека.
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УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА






Брой на регистрираните читатели - 1240
Брой посещения - 12130 в т.ч. 5200 в читалня
Библиотечен фонд - 85 527 тома
Зает библиотечен фонд – 10 600 тома книги и периодични заглавия

Придобит библиотечен фонд и
развитие на библиотечните
услуги:
 1311 тома, от които:
 Книги 1204 тома
 Периодични издания 107 тома
 Постъпили книги и периодични издания
по междууниверситетски книгообмен
и дар - 1017 тома
 Текущо постъпили продължаващи
издания (абонамент) - 38 заглавия
 Базата данни от статии в научни
сборници и периодични издания
достигна 78400 записа, от тях 1784 са
с достъп до пълния текст.
 Броят на частично дигитализираните
информационни носители достигна
4460 тома.

Културно-информационни дейности в
библиотеката:
 Представяне на библиотеката в
социалните мрежи
 Дигитална колекция от материали за
БСУ
 Изложба на вкаменелости с
презентация от Природонаучния музей
в Бургас. (В мобилната изложба е
включен откупеният с дарение на
студенти по Публична администрация
на БСУ, изключително рядък вид
амонит)
 Обучителен семинар „Как да
публикуваме в реферираните издания
на SCOPUS“
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

Основен приоритет:
Да предлага социално приемлива цена на обучението,
като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите.

Структура на приходите

Структура на разходите

стопанска
дейност; 2%

заплати; 65%

други
приходи; 36%

ДМА; 3%

административни
услуги; 10%

НИД; 4%

материали;
1%
други; 2%

семестриални
такси; 68%

осигуровки;
9%

външни
услуги; 16%

БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси за студентите от едно
семейство, за обучаващите се в две специалности и за студентите с трайно намалена
работоспособност. През 2014 г. намаление на таксата е направено за над 300 студенти.
За студентски стипендии за успех и за участие в научни и практически разработки с
финансиране по оперативните програми са изплатени повече от 170 хил.лв.
Размер на семестриалните такси в недържавните университети
Университет

редовно

задочно

10 300 $ годишно

-

1200 - 1650 лв.

-

700 евро

700 евро

Варненски свободен университет

1200-2160 лв.

960-1430 лв.

Бургаски свободен университет

1000-1100 лв.

850-920 лв.

850-920 лв.

Международно висше бизнес училище - Ботевград

700 лв.

700 лв.

750 лв.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

650 лв

590 лв.

Американски университет в Благоевград
Нов български университет
Висше училище по застраховане и финанси

дистанционно

1 300 лв.

БСУ осигурява най-модерните и луксозни условия за обучение и работа при
високи равнища на доходите и с едни от най-ниските студентски такси.

34

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЖИВОТ

БСУ подкрепя
всички изяви на студентите и
създава организационни и материални условия за
реализиране на техните инициативи и интереси.
Студентите в университета имат
възможност да се развиват в
допълнителни дейности и организационни
форми:









Студентска PR агенция „Практа”
Клуб „Мениджър”
Клуб по гражданскоправни науки и
граждански процес
Клуб по състезателно програмиране
Театрално ателие
Вестник „Студентски страсти”
Радиопредаване „Стената”
Университетски спортен клуб

През годината Студентската PR агенция
„Практа“ проведе специално събитие
„Забравеният подарък“ с участието на
над 50 студенти.
В рамките на ежегодно организирания
форум за студентите по обществени
комуникации „Медиа свят“ PR агенцията
организира среща с Владислав Прелезов,
водещ на предаването „Още нещо“ по
News7 на тема „Новите медии – плюсове и
минуси“.
Студентският клуб „Мениджър” в БСУ
проведе поредица срещи с представители
на бизнеса: с ръководителя на Съвета на
младите специалисти в Лукойл-Нефтохим,
с директора на клоновата мрежа на
Алианц Банк България, с основателките на
Асоциацията на жените- предприемачи
„Селена”.
Тържествено се отбелязаха Лазаровден,
Ден на Европа и приятелството и др.
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БСУ създава организационни условия
и обединява студентите в стремежа им
за издигане авторитета на академичната общност
чрез изява, високи постижения и социално реализиране.
Клубът по гражданскоправни науки
и граждански процес беше домакин на
Междууниверситетско състезание за
решаване на казус по гражданско и по
търговско право. В състезанието взеха
участие 16 отбора от правните
факултети в страната.
Студентите от Клуба по състезателно
програмиране участваха в Национална
студентска олимпиада по програмиране и
бяха домакини на форума ХАКАТОН 2014
за ученици и студенти в областта на
ИТ технологиите. Събитието се
организира съвместно с Академията за
таланти по програмиране и роботика в
БСУ.
Студентите от Театралното ателие
поставиха пиесата на Станислав
Стратиев "Сако от велур" под
режисурата на Елевтери Елевтеров.
От началото на учебната година е
направен нов кастинг и съставът на
трупата е попълнен.
Радиопредаване „Стената” е съвместен
проект на БСУ и Българското национално
радио – гр. Бургас, и се реализира от
студенти от специалност
„Журналистика” в БСУ .
Предаването е седмично и се излъчва в
ефира на БНР – Бургас.
Университетът подпомага издаването на
студентския вестник „Студентски
страсти”.
Университетският спортен клуб създаде възможности за безплатно практикуване на
йога, тай чи и народни танци. Клубът организира университетски турнир по футбол.
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През годината се проведоха поредица от срещи
и дискусии с участието на студентите от БСУ
Дискусионна среща на тема “Европейският съюз – възраждане на доверието“, съвместно
с Европейския институт. Специален гост-лектор на събитието беше проф. Ингрид
Шикова - преподавател по „Политики на Европейския Съюз“ и „Европейски програми и
управление на проекти“ в СУ „Св.Кл.Охридски“.
Съвместно с Европейския институт се
проведе лекция „Интеграция докога“ с
лектор експертът по политическа
интеграция д-р Иван Начев от СУ
„Св.Кл.Охридски“.
Лекция на тема „Патерналистката
държава – очаквания и нагласи спрямо
ролята на държавата”, съвместно с
Атлантическия клуб в България и
Фондация за свободата „Фридрих
Науман” и с участието на АЛФА Рисърч,
журналисти, анализатори,
интелектуалци.
Среща със Смари МакКарти и Гудьон Идир от Международния институт за модерни
медии, Рейкявик, Исландия на тема „Електронната демокрация – практики от Исландия,
визии за България“.
Дискусия под надслов „Студенти
говорят на студенти за Европа“ по
повод Деня на Европа с участието на
Областния информационен център
Бургас.
Лекция „Японската наказателна
система и правното образование в
Япония” на проф. Итару Фукушима,
преподавател по наказателно право от
Ryukoku University в Киото - един от найстарите университети в Япония,
основан през 1639 г.
Лекция на тема „Бизнес и образование“ на изявения български предприемач д-р Йордан
Динев със студентите от ЦИУН.
Лекция „Новите тенденции в IT технологиите - Windows Store Apps“ на “Microsoft“.
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БСУ стимулира добрите студенти,
като създава конкурентна среда за тяхната изява и
подпомага кариерното им развитие чрез трайни връзки с бизнеса,
с правителствени и с неправителствени организации.
Студентският център за кариера и
развитие в БСУ проведе ежегодния форум
за студентски стаж и кариера
„Национални дни на кариерата 2014”,
организиран от JobTiger под мотото
„Добра Кариера, Добър Живот”. Във
форума участваха Светлозар Петров Управител на JobTiger, Мария Христова
Швец – Директор Комуникации в „Нестле
България“, Д-р Лорис Мануелян –
заместник-кмет на Община Бургас, Иван
Костадинов - Председател на Синдикален
регионален съюз в гр. Бургас.
По проекта „Студентски практики”,
финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, над 900 студенти от
БСУ преминаха платен стаж в повече от
180 фирми и институции от цялата
страна, с които университетът сключи
договор за практическо обучение на
студентите.
За първи път четири големи компании Диневи Груп, Фондация „Европейски
инициативи – Димитър Янков“,
Интернешънъл Груп и Стройколукс ООД дадоха пет стипендии на амбициозни
студенти от Центъра по икономически и управленски науки.
За първи път студенти и преподаватели
от Центъра по информатика и
технически науки на Бургаския свободен
университет посетиха с учебна цел
„Големия адронен колайдер” в Европейския
център за ядрени изследвания в
ЦЕРН в Женева. При посещението си в
ЦЕРН те изслушаха специализирани
лекции и посетиха редица обекти, в които
се провеждат експерименти от
изследователската програма на центъра.
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