Разговор с ректорите на Висшето транспортно училище и Русенския университет за връзката образование – бизнес

Образование и бизнес

Двете висши учебни заведения акцентират върху практическите умения на студентите от транспортните специалности
С ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова и ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. Христо Белоев
разговаря Петър Галев
За необходимостта българското образование – и в средното училище, и в университетите – да бъде
тясно обвързано с изискванията на бизнеса се говори от много години. Защото за никого не е тайна,
че след демократичните промени изникнаха много образователни институции, често откъснати от
нуждите на реалния сектор. А когато говорим за образование в инженерните специалности или в тези,
свързани с управление на процесите в даден сектор, практическата насоченост е особено важна.

Известно е, че транспортът изпитва недостиг на кадри, особено видим в железниците. Затова
решихме да се обърнем към ректори на университети, които подготвят кадри и за железопътния
транспорт, за да разберем постигнали ли са съответните ВУЗ-ове желаното равнище на реални практически познания у студентите, така че да могат от учебните зали направо да започнат работа в
многобройните направления на железопътния сектор.

Обърнахме се към проф. д-р Даниела Тодорова и чл.-кор. проф. Христо Белоев с
въпроса : Успява ли ръководеният от Вас университет да изгради съответни

практически знания у студентите, така че те да могат да се реализират
успешно в държавните и частните компании в областта на жп транспорта ?

проф. д-р Даниела Тодорова

чл.-кор. проф. Христо

ректор на ВТУ „Т. Каблешков“

ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Работодателите търсят форми за ангажиране
на студентите ни още преди дипломирането

Разгръщаме потенциала на младите хора
за научни изследвания и иновации

ВТУ „Тодор Каблешков“
определено е авторитетно и динамично
развиващо се висше
училище с модерно обзаведена база, висококвалифицирани преподаватели и учени,
амбициозни и мотивирани студенти, обучаващи се както
в традиционно търсени, така и в новосъздадени специалности, съобразени с променящите се нужди на динамично
развиващата се световна индустрия. Качеството на обучението е от особено значение за конкурентоспособността
на нацията и съответно на държавата. Симбиозата от
традиционните форми и новаторските подходи за справяне с новите предизвикателства позволява да се прилагат
модерни и гъвкави образователни подходи.
Във ВТУ „Тодор Каблешков“ наблягаме на нашите конкурентни предимства като специализиран, насочен към практическата реализация университет. Повишихме ефективността
на установените контакти в национален и международен
план, реализирахме нови връзки с образователни, държавни и обществени институции, бизнес и медии. Усилено
взаимодействаме с партньорите относно качеството
на обучение, учебното съдържание, обогатяването с нови
постижения на знанието и съвременните бизнес практики.
Разширяваме и националното, и международното сътрудничество в областта на образователните услуги чрез ефективно коопериране с български и чуждестранни университети (Китай, Италия, Швейцария, Индия, Турция).
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Изключително важна и полезна е връзката „бизнес – обучение“.
С цел по-добра професионална ориентация на студентите във
ВТУ е основан Център за кариерно развитие. Той е партньор
на редица компании в популяризирането на стажантските
и стипендиантските им програми, на възможностите за
професионална реализация. Ежегодно се провеждат семинари,
технически и корпоративни презентации, както и „Ден на
кариерата“. Стажовете, организирани за нашите студенти
при над 70 външни партньори, посещенията на фирми във вис
шето училище – всичко това са фактори в полза на бъдещата
реализация на младите хора.
Випускниците на Висшето транспортно училище никога
не са имали проблеми с професионалната реализация. Те не
само лесно намират работа, а потенциалните работодатели търсят форми за ангажирането им преди дипломирането. Вече стана дума за стипендии и платени стажове
в големите фирми, свързани с предмета на дейност на
училището. Ръководството на ВТУ съдейства с кариерна
консултация, подписване на подходящи договори, организиране на срещи с работодатели и т.н. Завършилите ВТУ „Тодор
Каблешков“ са предпочитани специалисти и градят кариера
в Метрополитена, компаниите за градски транспорт,
компаниите за железопътен и автомобилен транспорт,
строителни и проектантски фирми, комуникационни и охранителни фирми, спедиторски и логистични компании, фирми
в областта на енергетиката, промишлени, машиностроителни, миннодобивни предприятия, консултантски бюра,
системата на МТИТС, банки и други.

Русенският университет
е многопрофилно висше
училище. Над 50% от
студентите се обучават
в област „Технически
науки“, а в своята 72-годишна история университетът има
изградени традиции в теоретичното и в практическото обучение. Факултет „Транспортен“ е един от четирите инженерни
факултета. В него се обучават студенти в специалностите
„Технология и управление на транспорта“ и „Транспортна техника
и технологии“. Много от випускниците ни работят в системата
на железопътния транспорт, включително и като ръководни
кадри. В учебните планове има предвидено практическо обучение.
Студентите могат да избират специализацията на производствените си практики в определен вид транспорт. Практическите и лабораторни занятия представляват около 50% от общия
учебен хорариум. Обучаемите в Русенския университет разработват дипломните си работи в условията на реалния бизнес, а
докато са на преддипломен стаж, имат допълнителна възможност да придобият още важни практически умения. В последните 10 години около 20% от дипломните работи на завършващите са разработени за нуждите на жп транспорта. В периода
2013-2018 университетът е партньор на Министерството на
образованието и науката по проект „Студентски практики“,
а около 50% от студентите, обучаващи се в специалности на
Транспортния факултет, се включиха в практически обучения в
реална работна среда в рамките на 240 часа.
В Русенския университет се обръща специално внимание на

Белоев

осигуряването на условия за допълнителна заетост на студентите според техните професионални интереси.
Институционализирани са 12 професионални клуба, в които
младежите имат възможност да работят в екип, да развиват
иновации, да се свързват с професионалните среди. Условията,
които академичното ръководство създава за активно включване на професионалните клубове в образователни, научноизследователски, проектни и доброволчески дейности, за изпълнение
на практически задачи с участието на изявени специалисти
от бизнес средата, разгръщат потенциала на младите хора
за научни изследвания и иновации. Участието на студентите
в професионалните клубове и пълноценното използване на
техния иновационен потенциал е важен фактор за стимулиране на научноизследователската им дейност и разгръщане на
възможностите за кариерно развитие.
За трета поредна година под патронажа на министъра на
образованието и науката в университета се проведе Иновативно младежко ЕКСПО. На него студенти и ученици от
България и други държави показаха своите разработки пред
академичната общност и бизнеса. Ежегодно в университета
се провеждат 70-80 значими събития с активното участие
на външни специалисти. Присъствието на представители
на жп транспорта в семинари, конференции и кръгли маси е
перманентно и тези събития се превръщат в особено полезни
платформи за обмяна на знания и опит.
Затова смятаме, че обучаваните инженерни кадри в
Русенския университет са бъдещи истински професионалисти в системата на жп транспорта.
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