ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ: ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ) е наследник
на активното близо 20 години сдружение БЕКСА, и обединява едни от
най-изявените специалисти по европеистика във всички български
университети и институти на БАН. През изминалите две години бе
реализиран интересен проект като анкетно проучване сред десет
български университета относно това доколко студентите са запознати
за възможностите на различните европейски програми за
професионалната им реализация в няколко основни направления „Право“, „Туризъм“, „Превод“, „Търговия“, „Финанси“, „Медицина“,
„Околна среда“, „Инженери“, „Архитектура и градоустройство“ и „Селско
стопанство“.
Във всеки университет бяха анкетирани по 30 души, като обобщената
картина на проучването бе разгледана и обсъдена през ноември 2019 г.
на специална конференция с всичките партниращи университети. Очаква
се издаването и на сборник с отчетите на всички партниращи
университети.
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” трябваше да проведе
анкета по професионално направление „Околна среда“, и това наложи
известни организационни условия. Участници в проекта бяха три
факултета в лицето на доц. д-р В.Петрусенко от Философскоисторическия факултет (ФИФ), като представител на БАЕИ, и още -доц.
д-р Соня Костадинова, декан на Биологически факултет, и доц. д-р Юлия
Джабарова, зам.декан на Факултета за икономически и социални науки
(ФИСН). През месец април 2019 г. бе проведен работен семинар с
любезното съдействие на Европейския документационен център към ПУ,
където се събраха студенти от трите факултета, като там бяха
представени бакалаври, магистри и докторанти. На семинара се обсъдиха
основните документи от европейското законодателство по отношение
опазването на околната среда и се дискутираха, как то се прилага в
българските условия. Поради актуалността на предстоящите тогава
избори за Европейски парламент, част от дискусията засегна и
проблемите на новото преформатиране на политическите сили в
институциите на ЕС.
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Налице е сравнително добро познаване на институциите на ЕС и начина
на функционирането им. В същото време в университетските учебни
планове драстично липсват специализирани дисциплини в насока
изучаването на европейските политики. Има и слабо познаване на
европейската законодателна рамка в конкретното професионално
направление на анкетираните, както и информация за възможни
програми на ЕС, които да подпомогнат професионалната им реализация.
В тази насока преобладаващо младите не са ползвали възможностите на
програмата Еразъм+, не владеят чужди езици, а дори и бъркат
програмата на МОН за студентски стажове като единствена такава,
насочена за стимулиране на професионалната подготовка за
дипломираните специалисти с университетско образование. Като
резултат, продължава да преобладава мнението, че само извън България
младите могат да се реализират успешно в професионално отношение,
макар да се забелязва и обратната тенденция на желаещите студенти да
работят и да преуспеят в професията си в България. И тази констатация
е повече очевидна за по-високите нива на обучение, т.е. магистрите и
докторантите са сравнително по-добре запознати с европейските
политики и имат по-голямо желание да останат и да работят в родната
им страна.
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1. Наименование на проекта: „Европа в моята професия”
www.eumypro.eu
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2. Участващи университети: Софийски университет „Св. Кл.Охридски”,
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методи”, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет
„Неофит Рилски”, УНСС, Технически университет, Нов български
университет, Медицински университет – Варна, Аграрен университет
– Пловдив, УАСГ.
3. „Европа в моята професия” в Пловдивски университет.
https://www.eumypro.eu/2019/06/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%
d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5/

