Проект на БНТ и съфинансиран от
Европеиския съюз в рамките на
програмата за безвъзмездни средства ,
отпускани от Европеиският парламент за
деиности в областта на комуникацията.

Здравеите , казвам се Камелия Баичева от гр.
Бургас на 25 години съм и имам желанието да Ви
предложа комбинация от движение, постоянство,
страст
и
баланс.

ПРОЕКТ:
Изграждане
Университет
Спорт
&
гр.Бургас

на
Арт

Държавен
за
изкуства

Следвайки

политиката

на

Република

България и община Бургас за разширяване и
затвърждаване

на

спортните

и

артистични

дейности, избран за европейски град на спорта за
2015г. , кандидат за европейска културна столица
за

2019г.

, домакин на много фестивали и

културни мероприятия , предлагам на вашето
внимание проект за изграждане на Държавен
Университет за Спорт & Арт изкуства гр.Бургас.

Бургас,
град финансиран за проекти с цел обновяване и
увеличаване на спортната инфраструктура - басейни,
спортни комплекси, спортни площадки , велоалеи,
училищни игрища и салони , именно поради тази
причина Ви предлагам този проект , който ще завърши
успешно този цикъл.
Търсейки перспектива от институция , която да помага
и предоставя поле за изява на нови знания и дейности ,
благодарение на вашата програма , откривам шанс ние
заедно да осъществим тази цел и да подпомогнем
развитието на много хора.
Екологично насочената политика на университета,
дуалното обучение на студентите , иновативно мислене,
пресечена точка на търсене и предлагане в бизнес
отношенията и действията на хора обичащи работата
си и търсещи перспектива в живота , това е моята
визия за студентите и специалистите на Държавен
Университет за Спорт & Арт изкуства гр.Бургас.

е да подпомогне развитието на младите хора в
България в областта на спорта и изкуствата

, да

създаде дългосрочни взаимоотношения с другите
университети.Качествена комбинация от знания и
умения на новите кадри и перспективи за обща работа с
бизнес

средата.Международна

стандартна

квалификация , правоспособност и притежане на
задължителен обем от професионални компетенции ,
чрез които могат да се изпълняват различните трудови

дейности.Като

основен

проблем

от

постоянно

заминаващи българи и западащите райони на страната ,
намирам частично решение , което ще изисква средства ,
професионална помощ , търпение и огромно желание за
изграждане на един чисто нов университет.Резултат от
всички тези усилия е същия като резултът от
иновативните зелени сгради – влагат се големи
инвестиции
екосъобразни
подобряващи

за дълъг период от време , които са
,

предпазващи,
животът

подпомагащи
на

и

планетата.

Основно въздействие изпълнението на такъв проект би
дал надежда за бъдещето и посоката на много хора.
Стремглавото

развитие

на

технонлогиите

през

последните години измества развитието на хората в
душевен аспект, все повече се търсят най - новите
технологични

играчки

,

а

интересът

към

професионалните видове спорт , изобразителните ,
приложните и

музикални изкуства остава на заден

план или въобще липсва.Развитието на знания и умения
в тези сфери ще предостави и развитието на професии ,
които често са пренебрегвани или напълно забравени
от сегашното поколение. Колкото повече образовани
хора има в България , толкова по – добър би станал
животът на всички нас , но за постигането на тази цел
трябва да се предостави добра основа и развитие във
всяка
Времето

една

област.

да започнем е сега , защото днешните

мечтатели стават утрешните будители.
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Приоритети
Развитие през целият живот и използване на
придобитите техники и знания , целенасочено
подобряване на живота - научаваш , разбираш ,
използваш и обучаваш.
Предлагам - Подготвителна дейност свързана с
продължаващото обучение след средното
образование.
Обучение в различните дисциплини свързани с
професионалният спорт.
Подобряване на спортните постижения ,
подготвяне на спортисти за олимпиади и
първенства , обучението на бъдещи треньори ,
повишаването на нивото на практическите и
умствени знания и качества на студентите.
Професионално обучение за сценични изкуства ,
филмов, музикален и шоу бизнес са друга част от
обучителната програма , която по мое мнение
липсва в този район – музиканти , танцьори ,
певци , актьори и всички свързани с този вид

дейности и занаяти .
Цел на този университет е да се превърне в място ,
където работодателите да търсят своите
работници , това да бъде мястото от което да
започва търсенето и предлагането, разбира се
всичко зависи от самите студенти.

Философия на институцията
Правоспособност
задължтелен

и

обем

притежание
от

на

професионални

компетенции , даващи право за упражняване на
конкретни трудови дейности.Задължителен осеммесечен стаж още от започването на обучението ,
който да бъде в помощ на преподавателите и
студентите с ясна връзка за постигане на
резултати и поставяне на нови цели в дуалното
обучение.Договори

с

фирми

и

търсещи млади и амбицирани кадри.

организации

Търсене – предлагане предлаганеТърсене
Поради

налничните

в

общината

два

университета и три колежа предлагащи палитра
от специалности свързани с - хуманитарните и
обществени
икономически

науки
и

,

юридически

технически

науки

,

специалности

,

туризъм , виждам липсата на висш образователен
орган

за

професионално

музикално

и

професионално спортно висшо образование в този
регион.

Финансиране
Държавен бюджет , общински бюджет ,
спонсорства

и

дарения.

Субсидии за безплатно висшо образование , по
пример на други държави членки от Европейския
Съюз.
Предлагам - Публична Банкова сметка , в която
всеки имащ желание и средства да внася дадена
сума , от която на всеки три години да се отпускат
квоти за безплатно обучение на студенти.

Материална База
Сайт на който да се вписват използваните
материали, разходи и пълната отчетност по
изграждането

и

развитието

на

дейността.

Прозрачна политика следвана по пример на ОУ
“Васил

Левски”

гр.Бургас.

Изграждане на главна сграда за администрация и
кабинети за лекции и практики , студентски
общежития. Материална база за провеждане на
спортни практики
европейските

и състезания покриващи

стандарти

вече

в

градът

са

предоставени или са в процес на изграждане, но
главна административна сграда и общежития за
студентите

липсват.

Моята визия за такава материална база е свързана
с

модерните

погледа,

еко-зелени

знанията

и

професионалните архитекти.

сгради

съчетани

фантазията

с
на

Дърво на проблемите / решенията
Разбрах за многобройните университети в
страната , спрямо броят обучаващите се студенти
и много голямата разлика . Разбирам препоръката
за намаляване на броят на университетите в
България , поради тази причина предлагам като
второстепенно решение , не изграждането на нов
университет , а създаването и допълването на
филиали и материална база към вече изграденият
в гр.Бургас Държавен Университет
Асен

“ Проф.Д-р
Златаров”.

Не желая да налагам своето мнение,

давам

предложения , разбира се в зависимост от това
дали има търсене за тези професии и дали има
обратна връзка от страна на университета и
държавата
съвместна

за

извършването

на

такъв

вид

дейност.

“Ако бях евродепутат” щеше да ми бъде трудно да
вземам решения за толкова много хора и да
следвам тази цел. Изграждането на един нов
университет е мисия , която изглежда утопична и
точно поради тази причина аз ви предлагам
проект с моята оскъдна визия и надежда един ден
тази

мисия

да

се

превърне

в

реалност,

благодарение на общи усилия и общи цели.
Благодаря!

