ДОКЛАД
ЗА ДЕИНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ студвнтски дом
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
„

Националният студентски дом /НСД/ е юридическо лице към МОМН,
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити, със седалище и адрес пл.
“ Народно събрание” М: 10,
гр. София. Създаден е с ПМС Ма 65/05.04.1999 г.,
обн. ДВ бр. 34/13.О4.1999 г., изменено с ПМС Ме 154/02.07.2008 г., обн. ДВ
бр. 61/08.07.2008 г. И на основание ;? 1 от същото постановление е утвърден
Правилник за устройството и дейността на НСД, обн. ДВ бр. 51/21.06.2005 г.
НСД организира и подпомага дейността на студентите в областта на
европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката ,
предоставя информация и помощ на студентите за намиране на работа, за
упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм и разработва проекти,
свързани със социалната интеграция на студенти в неравностойно положение
И професионалното развитие на студентите.
НСД участва в разработването на национална политика за задоволяване
на социалните и културни потребности на студентите.
Съгласно ПМС Ме 65/05.О4.1999г.
и чл. 23 от Правилника за
устройството и дейността на НСД от 21.06.2005 г., финансирането на НСД се
осъществява от собствени приходи и от субсидия от държавния бюджет.
Основните приходоизточници И през 2009 г. бяха средства от наематели,
рекламодатели и средства от почасово ползване на залите в сградата.
През 2009 година Националният студентски дом продължи развитието и
дейността си като модерно академично средище за осъществяване на
програми и проекти от и за българските студенти.
Приоритет в дейността на НСД през 2009 г. като юридическо лице второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието, младежта и науката е тя да бъде организирана освен
самостоятелно и в условията на активно съвместно сътрудничество със
студентски организации и формации.
Съвместната дейност през 2009 г. между НСД и студентските
организации е не само условие за оценка изпълнението на договорите за
съвместна дейност за организиране и поддържане на публичните центрове,
студия и кабинети на територията на НСД, но и важен елемент от
продуктивното взаимодействие между държавата и представителите на
гражданското студентско общество за успешното осъществяване на
академичната младежка политика в България.
Друга насока в дейността на НСД през 2009 г. е поддръжката и
модернизацията на материалната база, оптималното й използване и ефективно

управление на всички ресурси, които са условие за осигуряване на
благоприятна среда за развитие на студентски дейности.
През 2009 г. за издръжка на НСД и на академичните центрове,
поддържани съвместно със студентски организации, които се помещават в
сградата на НСД са разходвани 379 459 лв. Тази сума включва направени
разходи за вода, горива, енергия, платени данъци и такси, материали, външни
услуги и Др., в т.ч. 119 423 лв. текущ ремонт на сградата и застраховки.
За финансово подпомагане на дейности на студенти и студентски
организации и за реализиране на публични изяви на студенти през 2009 г.
НСД е разходвал 76 000 лв.
Разходите по функционирането на НСД от сметки за вода, ел.енергия и
отопление през зимата до дейностите в областта на образованието, науката и
културата и възнагражденията на служителите на НСД, чиято численост през
2009 г. е 5 щатни бройки - се покриваха със собствени средства.
НСД и рез 2009 г. продължи да подпомага помещаващите се в сградата
му студентски формации, които плащат само телефонните си разходи.
През 2009 г. бяха изпълнени всички залегнали в програмата на НСД
студентски мероприятия и инициативи както и други прояви, предложени от
студенти през годината, които НСД е подкрепил като съорганизатор.
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огодишна дейнос

Представяне в зала „Галерия” на Национален студентски дом на изложби, в
се ИЗЯВЯВаТ СПЕЦИЗЛНОСТИ И ХУДОЖНИЦИ ОТ Националната художествена
академия И ОТ висши училища И факултети ПО изкуствата.
2. Предоставяне на зали за репетиции, представления и
концерти на
И
В
фОРМаЦИИ
областта на театъра, музиката И танцовото
студентски Младежки
изкуство, според седмичния график на НСД.
3. Събиране и предоставяне на информация за студентски културни
прояви, за
конкурси, стипендии, за намиране на работа и др. съвместна дейност на НСД и
студентски организации.
4. Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни
курсове.
провеждани от Театър - студия “Студентина”, Академичен хор „Ангел
Манолов” и Академичен фолклорен ансамбъл към НСД, във връзка с което се
поддържа в добро състояние и обновява гардероба на НСД и неговия
инвентар.
5. Съдействие при провеждането на семинари и конференции на студентски
1.

КОИТО

ОРГаНИЗаЦИИ.

6. Осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения от
лицензирана охранителна фирма и битово и хигиенно обезпечаване

функционирането на сградата.
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7. Предоставяне на информация на студентите от цялата страна за дейността,
статута и историята на НСД, за действащите в дома академични центрове и

художествени формации, както и за услугите, които могат да бъдат ползвани,
ще продължи да се осигурява на интернет страницата на НСД
ппр://шшш.5шаепгиоцзе.ьд.
През 2009 г. продължи да функционира системата от публични
центрове, студия и кабинети в НСД , на основата на която съвместно с НСД,
се развиват дейности в областта на изкуството, културата, образованието и
науката и се предлагат различни видове услуги.
През 2009 г. следните студентски организации съвместно с НСД
продължиха да поддържат функционирането на публичните центрове, студия
и кабинети в сградата на НСД:
. Националното представителство на студентските съвети / НПСС /
организира и поддържа Национален център за студентско сътрудничество;
. Националната студентска конфедерация / НСК / организира и поддържа
Академичен център за европейска интеграция;
- Българският студентски съюз / БСС / организира и поддържа Национален
център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в
неравностойно положение;
- Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и
Център за компютърно изкуство, Национален студентски
поддържа
Интернет център, Информационно издателски център;
. Международното сдружение на студентите икономисти /НССОО АИЕСЕК
България/ организира и поддържа Център за професионално развитие на
студентите икономисти;
- Регионалният център на Балканите за университетски театър/РЦБУТ/
организира и поддържа Студентски център за театьр и сценични изкуства;
. Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / и Национален
научен експедиционен клуб / ННЕК / „ЮНЕСКО” организират и
Международен център за програми в областта на
поддържат
образованието, науката и културата;
- Академичното дружество за международно развитие / АДМР / и Фондация
“Общество и информация” организират и поддържат съвместно Център за
международно студентско сътрудничество.
- Академичният център за подпомагане дейности на студенти и студентски
организации в областта на европейската интеграция, науката и
образованието, поддържан от Международното висше бизнес училище
. Академичният център за подпомагане на студенти и студентски
организации в областта на студентския спорт, туризъм и отдих, поддържан
от Българския младежки съюз
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Приоритетни дейности през 2009 г. за НСД бяха:
! Организиране, подпомагане и популяризиране на дейности свързани

с

евроинтеграцията и членството на България в ЕС и произтичащите от това

.
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възможности за студентите и техните организации;
Предоставяне достъп до информация на студентите във връзка с актуални
за тях въпроси и проблеми, свързани с образованието, науката, изкуството
и културата;
Създаване на условия на студентите за неформално образование и участие
в актуални за тях занимания по интереси за свободното им време.

През 2009 г. НСД осъществи значителни за българското студентство
дейности и проекти, които бяха финансирани със средства от собствени
приходи на НСД.
В настоящия доклад са отразени дейностите на академичните центрове,
поддържани от НСД и студентски организации. Отбелязани са съвместните
дейности и проекти, осъществени в сътрудничество с други граждански
сдружения, студентски формации и институции.
Подкрепените от НСД студентски дейности бяха от национален и
международен характер, както и местни прояви на студенти от различни
региони на страната.
През цялата година се предоставяха зали за репетиции, изложби,
литературни четения, представления и концерти на студентски и младежки
формации в областта на театъра, изкуството, образованието, музиката и
танцовото изкуство, според седмичния график на НСД.
Гардеробът на НСД обслужваше спектаклите и проявите на Академичен
хор „Ангел Манолов”, Академичен фолклорен ансамбъл, Театър-студия
“Студентина”, както и отделни изяви на други студентски формации, свързани
с други области на културата и образованието.
НСД събра и предостави информация за студентски културни прояви, за
конкурси, стипендии за намиране на работа и др.
И през 2009 г. Националният студентски дом остана част от
европейската система на информационните центрове “ЕПКОВЕЗК” със
седалище в Брюксел, подпомаган от програма” Младеж” на Европейския
съюз. Членуването в тази организация позволява систематичен достъп до
базата данни на “ЕПКОВЕЗК”, притежаваща огромно количество студентска
и младежка информация и нейното събиране и разпространение за широк кръг
български потребители от страна на Националния студентски информационен
център.

И през 2009 г. интернет сайт на НСД предоставяше информация на
студентите от цялата страна за предлаганите в НСД възможности за участие в
студентски дейности и инициативи.
През 2009 г. се проведоха следните мероприятия и съвместни
инициативи между НСД и студентски организации:

Яниави

-

Организиране и провеждане на Национална среща-семинар във връзка с
обсъждане и приемане на Национална стратегия за разрешаване на студентски
проблеми в краткосрочен и дългосрочен план
обсъждане на актуални
въпроси и проблеми, свързани със студентските общежития и столовото
хранене, актуализиране на Наредбата за стипендии и помощи, развитието на
университетския спорт;
- Разработване на онлайн база данни и ресурсен сайт „УСС” за гарантиране на
качеството” в сектора на младежко кариерно консултиране;
- Участие съвместно със СОКИ Национален студентски интернет център
в дългосрочен проект УЕТСАК разработка дизайн и интерфейс на интернетбазирана платформа с мултимедия, тестове и ресурси за кариерно
консултиране на млади хора;
- Проект „Дипломиране без граници” - обхваща текущо събиране и
обобщаване на актуална информация, касаеща възможностите за следване на
български студенти в чужбина. Предоставената информация съдържа:
специалности; стойност на годишната такса; възможности за разсрочено
плащане; условия за настаняване; възможности да стипендия и др.
- Актуализиране на уеб сайт на
дългосрочен международен проект за
на
създаване
интерактивни игри, образователни материали за деца и онлайн
обучения на тема “ Уорън соттцпйсайп; оп НШ-АШЗ” ;

-

-

,

,

- Участие в дългосрочен проект ЗСШХПОКБ за разработка на интернет базирана

социална мрежа за обучение на основни компютърни умения;
Февруари

- Провеждане на информационна кампания за изборите на ЕП от м. февруари

до м. юни;
- Участие в дългосрочен проект “КЕУКОМ” за изработка на интернетбазирана платформа за обучение по основни компетенции в сектора на ПОО;
- Проект „Работещите студенти”, насочен към оказване на подкрепа на
работещите студенти при ориентирането, търсенето и намирането на работа в
периода на студентстване. Осъществяване на посредничество с работодатели,
предоставяне на информация за възможности за почасова работа;

Подготовка на спектакъл от Регионалният център на Балканите за
университетски театър/РЦБУТ/- Студентски център за театър и сценични
изкуства, със съдействието и подкрепата на НСД, вдъхновен от танцовото
изкуство „Пой”, за който студентите се обучават на техники на движение с
различни инструменти на танца „Рой” „Вю??- огнени ветрила и др.
-

-

Мадт
- Организиране и провеждане на „Първи Национални зимни студентски игри”
в к.к. Боровец * 12-15.03.2009 г.;
- Участие в транс-европейския проект по План Д на ЕК „Граждани на Европа”

март до м. декември 2009 г.;
- Национален проект ”Единство в различията 4”, изпълнен от НСД и НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти. Период на осъществяване: февруари * април и ктомври *
декември 2009. Цел на проекта: Да подбере и да ангажира студенти от
чужбина на доброволни начала с цел водене на класове по теми свързани с ЕС.
културни различия, презентационни умения, комуникационни умения, умения
за ефективно управляване на личното време, умения за целеполагане и др.
В проекта взеха участие студенти от Университети в София, Пловдив, Велико
Търново. Свищов , корпоративни представители, студенти от ЕС. Общия брой
чуждестранни студенти, участвали в проекта: 10 /Китай, Армения, Украйна,
Турция, Мексико, Литва, Индия, Япония/;
- Издаване на печатна промоционална листовка по проект ““еРопГоНо 4УР”;
- Провеждане на семинар „Нашето бъдеще е в нашите ръце”, насочен към
младото поколение, представящ възможности за решение на проблема с
глобалното затопляне и парниковият ефект , възможностите за използване на
биомаса, геотермална енергия,
алтернативни енергийни източници
хидроенергия, вятърна енергия, соларна енергия.
- Подготовка от Регионалният център на Балканите за университетски
театър/РЦБУТ/- Студентски център за театър и сценични изкуства, със
съдействието и подкрепата на НСД, на спектакъла „Съкровището на
Силвестър” по текстове на Анжел Вагенщайн и под режисурата на Тихомир
Алексиев;
- Национален проект ”Бизнесът в действие 4”, изпълнен от НСД и НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти през м. март 2009. Цел на проекта: Да реализира образователен
обмен между български и чуждестранни студенти интересуващи се от
предприемачество. Да подбере и ангажира български и чуждестранни
студенти, представители на малкия и среден бизнес в интензивна бизнес
симулация, пресъздаваща условията на стартираш бизнес. В проекта взеха
от

М.
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участие студенти от Университети в София, Пловдив, Велико Търново.
Свищов, Варна и Благоевград; корпоративни представители, студенти от ЕС:

Апеил
Изясняване на основните теми на семинарите в рамките на "Компютърно
пространство 2009“;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов““ в [Х-я Международен хоров
фестивал в гр. Серес - Гърция , със съдействието на НСД;
- Подготовка на рекламна кампания, относно възможностите за подпомагане
на проекти на студенти и студентски организации по проблемите на: справяне
на студентите със социалната среда; подкрепа на заетостта по време на
следването във ВУ;
здравеопазване и здравословен начин на живот;
международна и регионална мобилност и студентски обмен; екологична
политика; политика за преодоляване на генерационните конфликти и
равнопоставеност на половете;
- Национална пролетна конференция * развитие на лидерските умения.
въвеждане в организацията, обучения за международни стажове, Свищов, 1-4
април 2009. Цел на конференцията; Да провокира у студентите желание за
развитие на лидерски умения, умения за управление на екип; Да предостави на
студентите възможност да получат висококачествени обучения от
представители на бизнес средите. В конференцията взеха участие студенти от
университети в София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, Варна.
Благоевград, както и студенти от Полша, Бразилия, Румъния и Словакия;
представители на бизнеса и видни интелектуалци.
- Подготовка и организиране на ХХ1-то издание на международния форум за
компютърни изкуства "Компютърно пространство 2009";
- Изнасяне на самостоятелни концерти на Академичен хор "Ангел Манолов“ в
зала „България” на 01.04.2009 г. по случай 60-годишнината на Филип Павлов,
на 11.04.2009 г.
матине за 80 години от рождението на проф. Васил
Арнаудов, със съдействието и подкрепата на НСД;
- Участие в две международни обменни програми в областта на
образованието, науката и културата, даващи възможност на над 40 студента да
участват в международни младежки обмени;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов" в УШ-я Международен хоров
фестивал на студентските хорове в гр. Благоевград
26.04.2009 г. със
съдействието на НСД;
-

,

,

Май
- Организиране

„Палаткиада”

,

и провеждане на Първи национален студентски събор
8-1О.05.2009 г.;

- Завършване разработка на платформа за използване методите на
електронно

портфолио при кариерното консултиране на младежи;
- Организиране и провеждане на Национален
студентски футболен турнир
„Купа Академика” от 15.05.2009 г. до 15.06.2009 г. в спортен комплекс „Мир и
дружба” гр. София. Целта на турнира е да популяризира масовия спорт сред
студентите и активното включване на студенти за участие в спортни
занимания;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл във фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2009 г.””със съдействиетои подкрепата на НСД;
- Провеждане на международен обучителен курс „Повишаване на
гражданската активност и насърчаване на младежкото участие в изборите за
Европейски парламент” от 1 до 8 май. Мероприятието е организирано със
съдействието на Европейската комисия и е насочено към задоволяване на
необходимостта да се информира новото европейско поколение как работи
Европейския парламент и какви са правата и задълженията, които носи
европейското гражданство, да се насърчи участието на младите хора в избори
за Европейски парламент и да се повиши избирателната активност;
- Поздравителен концерт на АХ „Ангел Манолов” в аулата на СУ „Св.
Климент Охридски” за 46-годишнината на ИЧС със съдействието на НСД;
- Честване на Деня на Европа 9 май;
- Подготовка и организиране тестване на онлайн среда за
кариерно
консултиране, съчетаваща електронно портфолио, мултимедийна игра и
мотивационен тест;
- Национална планираща конференция, май 2009, Пловдив. Цел на
конференцията: Да предадае знания на студентите за съвременните практики
на корпоративно планиране и целеполагане; Да изготви план за съвместната
дейност на НССОО АИЕСЕК- България за следващия мандат и НСД. В
конференцията взеха участие студенти от Университети в София, Пловдив.
Велико Търново, Свишов, Варна, Благоевград. както и студенти от Полша;
представители на бизнеса;
- Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в
международен фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод” в гр. Драгоман със съдействието на НСД;
Организиране от Регионален център на балканите за университетски театър
и Театър-студия „Студентина” със съдействието на НСД през цялата година на
уъркшопи с утвърдени на международната театрална и танцова сцена
режисьори и хореографи - Костас Михос » Гърция, Шломит Френкел Израел

-

-

и др.
- Провеждане на кампания „Назад към природата", насочена към ученици и

студенти, включваща изнасянето на лекции, презентации, открити уроци и
конкурси за рисунка и фотография на екологична тематика.

Юни
Провеждане на Кръгла Маса и дискусия с участието на
експертния съвет към
КРСНП и представители на Министерство на
и
труда социалната политика,
Министерство на икономиката, Народното събрание и Държавната
агенция за
младежта и спорта, относно приемане на специална рехабилитационна
програма за временна и почасова заетост на студенти с различна степен на
инвалидност по време на обучението;
- Подготовка на 2 специалисти по развоен софтуер
за мултимедия (СВ
базирана и уеб-базирана мултимедия);
- Организира провеждане на валоризационна
конференция по проект за
използване на елекронното портфолио и игрови модели в
кариерното
консултиране на млади хора. с участието на представители от 4 европейски
държави, сред които Австрия, Ирландия. Лихтенщайн и България;
-

Юли
- Организиране на българска делегация за
участие в публична демонстрация

ПО

на лятната сесия на новоизбрания ЕВРОПЕЙСКИ
парламент в Брюксел - Страстбург на 14 юли 2009 г.;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов"
със съдействието и подкрепата
на НСД в 55-я международен хоров конкурс за хабанери и полифония
в гр.
Торевиеха, Испания и присъждането на П-ра награда на състава и
награда за
най-добър диригент „]озе Ноааг” за диригентката Дарена Попова ;
- Провеждане на дискусия „България след
доклада на Европейската комисия”
на 30 юли 2009 г.;
Авг

ПОВОД

ОТКрИБаНСТО

ст

- Организиране от РЦБУТ- Студентски
с подкрепата и съдействието на НСД на

център за театър и сценични изкуства
танцова компания за съвременен танц

под името ,.Танцово ателие Раборайя”;
- Популяризиране на българското
танцово изкуство чрез изнасяне на 7
Академичния
от
концерта
фолклорен ансамбъл в Швейцария » 8-18 август
2009 г. с подкрепата и съдействието на НСД;
- Участие на Академичен фолклорен аНСамбъл в
поредния тур на националния
преглед на танцовата самодейност със съдействието на НСД;

Септември

- Провеждане на Втори Национален спортен летен университет от НПСС.

Национален център за студентско сътрудничество със съдействието и
подкрепата на НСД ;
- Реализиране съвместно с Българския студентски съюз на цикъл от беседи,
лекции, анкети, филми, с които да бъдат популяризирани различни форми за
подпомагане на студенти, жертви на насилие, проституция, незаконни
религиозни движения. Цикълът обхваща период от м. септември до М.
ноември;
- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов“ със съдействието на НСД в
международния хоров фестивал в гр. Маасмехелен, Белгия - 23-28.09.2009 г. и
спечелване на Ш-то място; изнасяне на самостоянелен концерт в гр.
Антверпен;
- Провеждане на обучителен семинар за разработване на проекти по
програма
„Младежта в действие”, от 26 до 27 септември 2009 г.;
- Провеждане на семинар „Управление на проектен цикъл”. Семинарът
представя всички фази на проектния цикъл зараждане на проектната идея,
разработване на проектно предложение, кандидатстване за финансиране,
сключване на договор за изпълнението му, провеждане на процедури за избор
на външни изпълнители, техническо и финансово изпълнение на проекта,
отчитане и архивиране на проекта, осигуряване на визуализация;
- Изработване на плакат за двадесет и първото издание на
международния
форум за компютърни изкуства “Компютърно пространство 2009”;
- Издаване на ръководство за използване на електонно портфолио и
мултимедийни образователни игри в кариерното консултиране на младежи
„еПортфолио 4УР тапиа1 ” - на английски език;
- Изработване рекламни материали за международния форум за компютърни
изкуства “Компютърно пространство 2009”;

,

Октомври
Старт на европейската кампания за прозрачни институции в България по
случай избирането на новата Европейска комисия 7 октомври 2009 г.;
- Обновяване и доразвиват-те на база-данни в областта на образованието.
науката и културата;
- Организиране и провеясдане на двадесет и
първото издание на
международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство
2009”;
- Изработване на мултимедиен СВ каталог “Компютърно пространство”;
- Обсъждане изпълнението на проект „Предоставяне на качествени
услуги
чрез инвестиране в човешките ресурси”. Цел на проекта - повишаване
квалификацията и преквалификацията на работната сила чрез провеждане на
-

-

професионално обучение за безработни младежи и наскоро дипломирали се
студенти, КОИТО още не са на пазара на труда;
- Подготовка и реализиране тестването на 20 мултимедийни образователни
игри в областта на човешките права, междукултурно обучение, менажиране
на младежки проекти И младежка информация;
- Провеждане на международен семинар за младежки и студентски лидери „Да
скъсим разстоянието между ЕС и неговите граждани” 1 1-18 октомври 2009 г.

-

Ноември
Организиране на информационна кампания за популяризиране на дейности,
свързани със студентския спорт, туризъм и отдих- предоставяни услуги и
планирани инициативи за свободното време на студентите;
- Национална въвеждаща конференция - ноември 2009 г. Цел на
конференцията: Да свърже новоприетите членове на организацията с мрежата
на АИЕСЕК; да провокира студентите към личностно целеполагане и
изграждане на личностна визия; да предаде знания и умения, нужни на
студентите в работата им по планирани местни проекти. В конференцията
взеха участие над 170 студенти от университети в София, Пловдив, Велико
Търново, Свищов, Варна, Благоевград, както и студенти от повече от 20
Европейски страни; представители на бизнеса и неправителствения сектор;
- Провеждане на публична дискусия на тема „България 10 години след
поканата за започване на преговори за членство в ЕС: оценка на
присъединяването и визия за бъдещето” - 30 ноември 2009 г.;
- Организиране на международен семинар по проблемите на зависимостите
съвместно с организации, работещи по темата;
- обновяване на шут/щ базата данни шишасазасафьа и публикуване на
информация за проведените дейности, както и за проектите през следващата
година;
- Подготовка реализацията на нови съвместни проекти в сферата на
компютърните изкуства и съвременни медии с български и международни
младежки и студентски организации;
-

Д ЕКШИВЕИ

Организиране и изпълнение от Национално представителство на
студентските съвети / ЪШСС / - Национален център за студентско
сътрудничество и НСД на Официална церемония за връчване на Национален
приз „Студент на годината - 2009”, под патронажа министъра на
образованието, младежта и науката доц. д-р Сергей Игнатов и провеждане на
концерт-спектакъл на 03.12.2009 г. в гр. Варна, по случай празника на
студентите 8 декември;
-

Честване на празника на българските студенти 8 Декември;
Изнасяне на поздравителен концерт на Академичен хор "Ангел Манолов" със
съдействието на НСД в Българския парламент по случай 8 декември празника на българските студенти;
- Отбелязване на Национална седмица за борба с насилието съвместно с други
организации И СДруЖВНИЯ, работещи ПО проблемите на хората С ДЕВИЗНТНО
-

ПОВСДЕНИВ;

Приоритет в реализираните от НСД и студентски организации дейности
през 2009 г. имаха тези, свързани с актуални теми като европейската
интеграция, международното сътрудничество, обсъждане и приемане на
Национална стратегия за разрешаване на студентски проблеми в краткосрочен
и дългосрочен план - обсъждане на актуални въпроси и проблеми, свързани
със студентските общежития и столовото хранене, актуализиране на
Наредбата за стипендии и помощи, развитието на университетския спорт;
работата с млади хора в неравностойно положение и професионалното
развитие на студентите.
Тенденция в дейността на НСД през 2009 г., която ще продължи и през
2010 г. е разцшряване на международните контакти и участието на студенти в
международни проекти, задълбочаване и разширяване на познанията за
възможностите, които предоставя за българските студенти членството на
България към Европейския съюз, както и приоритетното подпомагане на
студентски инициативи, свързани с възможностите за професионално
развитие, за неформално образование и културно сътрудничество.
Реализираните през 2009 г. дейности
утвърждават Национален
студентски дом като модерно академично средище за реализиране на проекти
и инициативи от и за българските студенти от цялата страна.

