
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
 Днес, 17 юни 2011 г. се проведе Кръгла маса на тема “Форми на сътрудничество 
между висшето образование и бизнес средите”. Участници във форума бяха Мария Пеева, 
представител на Бюрото по труда в град Русе, академичното ръководство на Университета, 
декански/директорски ръководства, ръководители на специализиращи катедри, директори 
на дирекции. 
 Дневен ред на форума: 

1. Състояние на пазара на труда и тенденции на промените в него  
2. Възможни форми на сътрудничество между Русенският университет и бизнес 

средите . 
3. Добри практики за сътрудничество. 

 По точка 1 от дневния ред  Мария Пеева, представител на Бюрото по труда запозна 
участниците с тенденциите на пазара на труда в гр. Русе. 
 Зададени бяха въпроси свързани с реализацията на студентите.  

Направени бяха следните предложения:  
- Русенският университет да получава от Агенцията по заетостта регулярна 

информация за пазара на труда;  
- да се провежда периодично конференция, организирана от университета и 

Регионалната дирекция по заетостта за разглеждане на въпроси свързани с намаляване на 
безработицата в региона и страната. 

По точка 2 от дневния ред доц. Пенчева – директор на Дирекция “Качество на 
образованието и акредитация” представи проек за Стратегия за изграждане на партньорство 
на РУ с бизнес средите за високо качество на обучение 2011-2015 г. (Приложение 1). 

Направени бяха допълнителни препоръки като: включване на 4-ти раздел, свързан с 
финансирането на стратегията и др. 

Беше прието стратегията да бъде внесена за разглеждане в АС, след като се включат 
направените препоръки. 
 По точка 3 от дневния ред  академичните ръководства, факултетите, филиалите и 
Кариерния център на РУ представиха добрите практики в университета по отношение на 
партньорството им с бизнеса, като: сключени договори с фирми; организиране на 
ежегодното майско изложение; обучение на докторанти по заявки на фирми; организиране 
на магистърски курсове по заявки на фирми; издаване на алманах на завършилите студенти; 
организиране на срещи на алумните; предоставяне на допълнително професионално 
обучение; разширяване на работата на консултативните съвети и съвета на наставниците; 
организиране на форуми с държавни структури и професионалисти за обсъждане на 
обучението; обучаване на студентите в основни умения за кандидатстване за работа; 
организиране на дни на специалността; оборудване на лаборатории с помоща на фирми; 
посещения на студенти във фирми; провеждане на практически занятия и стажове в 
условията на фирмите; възможности за мотивиране на студентите за обучение. 
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