Проект
ПРОГРАМА
М
ЗА ДЕИНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ Д
ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
„

През 2007 година Национален студентски дом /НСД/ ще продължи
средище за
развитието и дейността си като модерно академично
осъществяване на програми и проекти от и за българските студенти.
своята
Нормативната база, въз основа на която НСД извършва
и
дейност са ПМС На 65 от 5 април 1999г. и Правилникът за устройството
бр. 51 от 21
дейността на Националния студентски дом, публикуван в ДВ
юни 2005г.

Приоритет в дейността на НСД като юридическо лице
Министерството на
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
освен
образованието и науката е през 2007 г. е тя да бъде организирана със
самостоятелно и в условията на активно съвместно сътрудничество
студентски организации и формации.
Съвместната дейност през 2007 г. между НСД и студентските
ще бъде не само
организации, които са самостоятелни юридически лица,
за съвместна дейност за
условие за оценка изпълнението на договорите
и кабинети на
организиране и поддържане на публичните центрове, студия
от
продуктивното
територията на НСД, но и важен елемент
взаимодействие между държаВата и представителите на гражданското
академичната
ОСЪЩССТВЯВЗНС на
СТУДСНТСКО ОбЩеСТВО за УСПСШНОТО

младежка ПОЛИТИКЗ. В България.
бъде
Друга насока в дейността на НСД през 2007 г. ще й поддръжката
използване и
и модернизацията на материалната база, оптималното
за осигуряване
ефективно управление на всички ресурси, които са условие
на благоприятна среда за развитие на студентски дейности.
!!

годишна дейност:
дом на

Представяне в зала „Галерия” на Национален студентски
изложби, в които се изявяват специалности и художници от Националната
по изкуствата.
художествена академия и от висши училища и факултети и
концерти на
2. Предоставяне на зали за репетиции, представления
музиката и
студентски и младежки формации в областта на театъра,
танцовото изкуство, според седмичния график на НСД.
1.

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.
5. Съдействие при провеждането на семинари и конференции на
студентски организации.
6. Осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения от
лицензирана охранителна фирма;
7. Битово и хигиенно обезпечаване функционирането на общите площи в
сградата;
8. Поддържане в добро състояние и обновяване на гардероба на НСД и
НЕГОВИЯ инвентар.

3. Събиране и предоставяне на информация

В НСД и през 2007 г. ще продължават да функционират следните

публични центрове, студия и кабинети , осъществяващи съвместни
дейности между студентски организации и НСД :

.

Академичен център за европейска интеграция, организиран и
поддържан от Национална студентска конфедерация;
. Национален център за социални проекти, организиран и поддържан от
Български студентски съюз;
. Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение,
организиран и поддържан от Български студентски съюз;
. Център за компютърно изкуство, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство;
в Национален студентски Интернет център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство ;
. Информационно издателски център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство;
. Национален център за студентско сътрудничество , организиран и
поддържан ОТ НЕЦИОНЗЛНОТО ПреДСТаВИТЕЛСТВОТО на СТУДСНТСКИТЕЗ
съвети;
. Център за професионално развитие на студентите икономисти ,
организиран и поддържан от НССОО АИЕСЕК БЪЛГария ;
. Студентски център за театър и сценични изкуства , организиран и
поддържан от Регионален център на Балканите за университетски
театър;

,

.
.
.
.

Международен център за програми в областта на образованието,
науката и културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ и
ЪП-[ЕК ЮНЕСКО;

Център за международно студентско сътрудничество, организиран и
поддържан СЪВМССТНО ОТ АКЗДСМИЧНО ДруЖВСТВО за МеЖДуНЗРОДНО
развитие и Фондация “ Общество и информация”.
Академичен ЦеНТЪр за подпомагане ДЕЙНОСТИ на СТУДСНТИ И СТУДСНТСКИ
организации в областта на европейската интеграция, науката и
образованието, поддържан от Международно висше бизнес училище
Академичен център за
подпомагане на студенти и студентски
организации в областта на студентския спорт, туризъм и отдих,
поддържан от Български младежки съюз

Приоритетни дейности през 2007

за НСД ще бъдат:

организиране, подпомагане и популяризиране на дейности свързани с
членството на България в ЕС и произтичащите от това възможности за
СТУДСНТИТВ И техните ОрГаНИЗаЦИИ;
- ПРЕДОСТЗВЯНе ДОСТЪП ДО информация на СТУДЕНТИТС 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.

Мероприятия и инициативи, организирани съвместно между НСД и

студентски организации па месеци:
М. януари

съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция - Информационна кампания, кръгла
маса и тържество по случай 50 години от Римския договор;
- съвместно със СОКИ - Център за компютърни изкуства : Разработване на интерактивни игри по проект „Е-вашез: Ешрошегтпв уошн
-

шог ”;

-

съвместно със СОКИ ННЕК „ЮНЕСКО - Международен център за
програми в областта на образованието, науката и културата: Развитие на дългосрочен международен проект за създаване на
интерактивни игри, образователни материали за деца и онлайн обучения на
тема „Уоцш соттцпйсабпд оп Н1У-А1В5”
-

съвместно с Академичен фолклорен ансамбъл - Подготовка за 50годишния юбилей на АФА;
- съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър и Театър-студия „Студентина” - до края на М. февруари изнасяне
на спектакъла „Този път кой съм?” пред българска публика;
-

М.
-

аи

ев

Съвместно със Сдружение „Младежка компютърна академия"

организиране на обучения и семинари на студенти и младежи за
получаване на знания и придобиване на умения в областта на новите
технологии - графична обработка, дизайн предпечат, проектиране,
изготвяне на презентации и начини за презентиране, запознаване с
принципите на електронното правителство и електронните услуги - срок за
изпълнение: февруари 2007 г.- февруари 2008
с НССОО
„Меейпд Вйуегзйгу.
-

съвместно

СОКИ

-

г.

АИЕСЕК-България

ННЕК „ЮНЕСКО

-

-

Национален проект

Международен център за програми в

областта на образованието, науката и културата: - Участие в 2
международни обменни програми в областта на образованието, даващи
възможност на студенти да участват в международни младежки обмени;
- съвместно с СОКИ - Национален студентски информационен център
и
Национален студентски Интернет център: - Участие в
координационна среща по международен проект „Опату аззигансе 111 уоцть

сопзцйапсу” за гарантиране на качеството при кариерно
консултиране на младежи;
- съвместно с Регионален център на балканите за университетски
театър и Театър-студия „Студентина” подготовка на нов спектакъл с
работно заглавие „Ветрените мелници”;
саггеег

-

М. март
съвместно със Столична община изпълнение на проект „Нови начини
за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни инплантати”
срок на изпълнение : от 01 .03.2007 г. до 31.10.2007 г.;
- съвместно с Националното представителство на студентските

-

,

съвети- провеждане семинар на тема „Развитие на българското висше

образование”;
- съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция - Международен обучителен курс по
програма „Младеж“: „Да променим начина на мислене”;

съвместно със СОКИ - Център за компютърни изкуства : - Участие в
дългосрочен проект „МОБЕР“ в подкрепа на преодоляване на проблема с
незавърщващи средно образование младежи, напускащи училище
- съвместно с НССОО АИЕСЕК-България - Национален проект
„Бизнесът в действие”
- съвместно със СОКИ - Национален студентски информационен
център и Национален студентски Интернет център: - Организиране на
младежки семинар по дългосрочен младежки проект за подкрепа на
младежката работа;
- съвместно с Академично дружество за международно развитие
„Доброволният труд в България - настояще и бъдеще” организиране на
публична дискусия относно проекта на Закон за доброволчеството;
- съвместно с Български студентски съюз - Кабинет за работа със
студенти в неравностойно положение - Създаване на „горещ телефон” за
студенти в неравностойно положение, за които ще отговарят специалисти

-

,

-

и психолози;

М. април
-

Академичен фолклорен ансамбъл

:

* участие Е заключителния етап на П>я национален преглед ПО ЛИНИЯ на
Националната секция на ЦИОФ;
- участие в празника „Софийска пролет”;
- участие в международен фолклорен фестивал в гр. Дервента - Босна и
Херцеговина от 12 до 16 април;
- съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен

център за европейска интеграция

Европа”

-

Конкурс „Младите българи в

СОКИ - Център за компютърни изкуства:

-

Разработване на платформа

и онлайн база данни „У1пиа1 чиаНгу аззшапсе сепгег”;

Регионален център на балканите за университетски театър и Театърстудия „Студентина” - участие в световен театрален фестивал във

-

Фридрихсхафен - Германия;
- съвместно с НССОО АИЕСЕК-България - Балкански семинар за
развитие на лидерските умения, София, 2007
- Академичен хор „Ангел Манолов”
участие на международен
фестивал на студентскитехорове в гр. Благоевград;
- съвместно с БЪЛГЯРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ - Национален ЦЕНТЪР за
социални проекти - Рекламна кампания относно възможностите на НЦСП
за ПОДПОМЗГЗНЕ на ПРОЕКТИ на СТУДСНТИ И студентски организации ПО
проблемине 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
равнопоставеност на половете;
-

и

М. май

Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция - Честване на Деня на Европа 9 май;
- Национално представителство на студентските съвети - конкурс за

-

съвместно

с

,

оценяване на преподаватели „Хаос”
- съвместно с Националното представителство на студентските
съвети- провеждане на обучителен семинар за представители на
Студентските СЪБСТИ ПО социално-битовите ВЪПРОСИ на учащите се;

-

Академичен фолклорен ансамбъл:

- изнасяне на два самостоятелни

концерта по случай Ботевите тържества в

Криводол и Враца;
- участие в международен фолклорен фестивал „Нишавски хоровод” в гр.
Драгоман;
- съвместно с НССОО АИЕСЕК-България - Национална планираща
конференция;
- Регионален център на балканите за университетски театър и Театърстудия „Студентина”- участие в световен театрален фестивал в Компиен
Франция;
,- съвместно
със СОКИ - ННЕК „ЮНЕСКО - Международен център за

програми в областта на образованието, науката и културата:

Обменни програми за летни бригади за студенти

( ШМЕЗСО

летни обмени );

-

организиране

съвместно е Български студентски съюз - Кабинет за работа със
студенти в неравностойно положение - Провеждане на Кръгла маса и
дискусия с участието на ЕС към КРСНП и представители на МТСП, МИ,
НС и ДАМС относно приемане на специална рехабилитационна програма
за временна или почасова заетост на студенти с различна степен на

-

ИНВЗЛИДНОСТ ПО

време на Обучението;

М. юни
-

Национално представителство на студентските съвети

фестивал на академичната младеж от 10 до 12 юни 2007 г.;

, Балкански

-

съвместно

с

Националното

представителство на студентските

съвети- провеждане на обучителни семинари по управление на проекти за

представители на студентските съвети - от М. юни до м. октомври 2007 г.;
- съвместно с Академичен фолклорен ансамбъл - организиране на
лагер-школа на АФА;
- съвместно със СОКИ - Център за компютърни изкуства: Разпращане на покани за участие в Х1Х-то издание на международния
форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2007”;
- съвместно със СОКИ - ННЕК „ЮНЕСКО - Международен център за
програми в областта на обраЗОВанието, науката и културата: организиране и провеждане на международна конференция за иновативни
методи в младежката работа с участници от 9 европейски държави;
- Академичен хор „Ангел Манолов”- участие в международен хоров
фестивал в гр. Познан Полша, който ще се проведе от 20 до 24 юни 2007;
- съвместно с Академично дружество за международно развитие
организиране И провеждане на КРЪГЛЗ маса ПОД наслов „Бъдещето на
завършилия студент”;
- съвместно с Български студентски съюз - Подготовка на интерактивен
модул за обучение по подготовка на проекти по оперативна програма
„Човешки ресурси”;

,

-

М. юли

-

- Национално представителство на студентските съвети Пътеводител
на СТУДСНТСКИЯ СТОПЗДЖИЯ;
- Академичен фолклорен ансамбъл: - участие в международен
фолклорен фестивал във Франция;

съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция - Международен семинар: „Ролята на
Европа за глобалната сигурност, демокрация и справедливост”;
- съвместно със СОКИ
Център за компютърни изкуства: Провеждане на конкурс за набиране на нови проекти в областта на
компютърните изкуства ( компютърни фирми, идиш арт проекти,
музикални СВ-та, мултимедийни арт проекти ) и финансиране на
одобрените проекти;
- Регионален център на балканите за университетски театър и Театърстудия „Студентина” турне в Алмада Португалия;

-

-

-

,

М. август
- съвместно с Националното представителство на студентските съвети:
- Национални университетски спортни игри;

-

съвместно

с

Националното представителство на студентските съвети:

Летен университет;

Академичен фолклорен ансамбъл: - участие в международен
фолклорен фестивал в Белгия;
- съвместно със СОКИ - Център за компютърни изкуства: Предоставяне на одобрените автори възможност да използват
техническите ресурси на ЦКИ;
- съвместно с Академично дружество за международно развитие Организиране на запознанства и отворени срещи между фирми, търсещи
квалифициран персонал и студенти, притежаващи необходимата
квалификация, на които ще се среща търсенето с предлагането;
- Регионален център на балканите за университетски театър и Театърстудия „Студентина” участие в световен театрален фестивал в Лиеж
-

Белгия;

,

-

М. септември
съвместно с НССОО АИЕСЕК-България - Национална конференция
за организационни умения;
- съвместно с НССОО АИЕСЕК-България
Национална инициатива
„Ден на предприемачеството”
- съвместно със СОКИ - Национален студентски информационен
център и Национален студентски Интернет център: - Организиране на
международна младежка среща за ролята на интернет-базираните игри в
младежката работа;
- съвместно с Академично дружество за международно развитие организиране честването на първия учебен ден - 15.09.2007 г. с участието
на младежки и студентски групи;
- съвместно с Български студентски съюз * Стартиране 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;

М. октомври
съвместно със СОКИ - Център за компютърни изкуства: организиране на ХЕХ-ти международен форум за компютърни изкуства
„Компютърно пространство 2007”;
- съвместно със СОКИ - ННЕК „ЮНЕСКО - ”Международен център
за програми в областта на образованието, науката и културата: развитие на база-Данни в областта на образованието, науката и културата (
дългосрочен проект );
-

- Академичен хор „Ангел Манолов”- участие в международен хоров
фестивал в гр. Амстердам Холандия;
- съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция Обучителен семинар за Програма
„Младежта в действие”;

-

-

М. ноември
-

Национално представителство на студентските съвети

албум на първенците ( албум на дипломантите от всяко ВУ
успех по всяка специалност );
-

Национално представителство на студентските съвети

-

с

издаване
най-висок

- Младежки

икономически форум;
Национална въвеждаща
- съвместно с НССОО АИЕСЕК-България
конференция
- съвместно със СОКИ - Национален студентски информационен
център и Национален студентски Интернет център:
- Проучване, анализиране и систематизиране на наличната младежка

-

информация;

Обновяване на им“! базата данни шшшзсааасафьу и публикуване на
информация за проведените дейности, както и за проектите през
следващата година;
- съвместно с ННЕК
„ЮНЕСКО“
участие в подготовката и
организацията на УП-я младежки форум на ЦЕИ * 21-23 ноември 2007;
Организиране на
- съвместно с Български студентски съюз
международен семинар по проблемите на младежката и студентска
наркомания съвместно с Български Червен кръст;
-

-

-

М. дек мври

Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция: Честване на празника на българските

-

съвместно
8

декември;
съвместно с Националното представителство на студентските

студенти
-

с

съвети:

Конкурс „Студент на годината” и концерт по повод студентския празник
8 декември;
- Анти-спин кампания
декември 2007 година - годишна кампания;
- съвместно с Национална студентска конфедерация - Академичен
център за европейска интеграция: Международен тренинг курс за

-

,

1

младежки и студентски лидери;

-

съвместно със СОКИ Център за компютърни изкуства: - Подготовка
на КОНКУРСИ за подкрепа на младежки ПРОЕКТИ В областта на КОМПЮТЪРНИТЗ
изкуства за 2008 г., осигуряване на спонсори;
- съвместно с Български студентски СЪЮЗ - ОТбеПЯЗВЗНС на национална
седмица за борба с насилието, съвместно с друти организации и сдружения
с идеална цел, работещи по проблемите на хората с девиантно поведение 01.12.-15.12.2007 г.
-

Годишната програма на дейностите на НСД през 2007 г. е съставена
на базата на направени от ръководителите на академични центрове
писмени предложения за студентски и младежки дейности и мероприятия,
които да бъдат включени в нея и да бъдат реализирани съвместно между
НСД и студентски организации през 2007 г.
Конкретните дати на проявите се уточняват не по - малко месец
преди тяхното провеждане.

НСД и ръководителите на академичните центрове е възможно да
внасят промени в датите на провеждане на съответно мероприятие, ако

това се налага.

През 2007 година Национален студентски дом ще продължи като
модерно академично средище да развива и подпомага дейности и
инициативи свързани с актуални за българските студенти проекти и

проблеми.

