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1 Структура и методологическа рамка на доклада
1.
Структура и методологическа рамка на доклада

Целта на настоящия доклад е да установи добри практики и конкретни мерки за
провеждане на студентски стажове в държавните администрации на страните и
институциите на ЕС и анализира възможната им приложимост в българската държавна
администрация с оглед оптимизиране на практиката за провеждане на стажове за
студенти.
В рамките на европейската интеграция и европеизацията изследването на добри
практики се утвърди като подходящ метод за обмяна на положителен опит и сближаване.
В теоретичен план изследването на добри практики спада към по широката категория на
изучаването на случаи (case study). Това е качествен изследователски метод, който има
изключително значение при формулирането на управленските алтернативи. Може да се
счита, че информацията, която се набира чрез изучаване на случаи и добри практики, се
отнася до възможните мерки, както и до резултатите и ефектите от тях. Трябва още в
началото да се направи изричната забележка обаче, че механичното пренасяне на
случаи от чужди практики крие сериозни рискове за анализатори и практици, защото
всяка конкретна среда реагира по специфичен начин на еднакви мерки. Именно поради
тази причина настоящият доклад завършва с анализ на евентуалната приложимост в
Българя на идентифицираните практики и мерки.
Тъй като анализът на практики не предполага изчерпателно проучване на всички
държави и структури в ЕС, бе осъществен подбор на изследваните единици, който е
основан на предварително проучване. В крайна сметка бяха изследвани добри практики на
следните 6 държави от ЕС – Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Унгария и
Румъния. Трите държави – Великобритания, Германия и Франция – са подбрани на база на
критерий за съществуването на традиционно добра система на висше образование в
съответната страна. Трите страни са водещите държави в ЕС по отношение на
обществено-икономическо развитие и качество на образованието, включително и според
световната класация на университетите. В допълнение, като представител на Северните
страни, е включена и Швеция. По данни на Европейската комисия (Regional and Local
Government in the European Union, Technical Assistance and Information Exchange
instrument, TAIEX) структурата на държавната администрация по отношение на трите нива
на администрация в Швеция е сходна с тази в България – тя се състои от централна
администрация на изпълнителната власт, от 23 областни администрации и 288 общински
администрации. Така са покрити трите основни модела на „Стара Европа” – англосаксонският, континенталният и скандинавският.
Освен тези страни, би следвало да бъде разгледан и представител от Централна
Европа – поне една от страните, присъединили се през 2004 г.. Считаме, че най-подходяща
е Унгария поради сходна големина и административно устройство с България и поради
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наличието на няколко утвърдени за Централна и Източна Европа университетски
центъра, включително Централно европейския университет в Будапеща. Румъния е
избрана като една от страните в ЕС, чието развитие в рамките на Европейския съюз е
сходно с това на България. България и Румъния се присъединиха едновременно към ЕС в
началото на 2007 година и в много отношения процедурите по отношение на
механизмите на ЕС поставят двете страни в отделна група. В този смисъл сравнението и
изучаването на практики по отношение на стажовете в румънската администрация ще
дадат допълнителен ракурс и цялостност на анализа. По принцип, напоследък често се
допуска методологическата грешка да се сравняват само България и Румъния, което на
фона на цялостното им обществено-икономическо положение може да доведе до
«консервиране» на тяхното изоставане. С оглед на включването на пет страни от
Централна и Западна Европа, включването и на Румъния в изследването е оправдано.
В рамките на проучването е направен преглед и на други страни ЕС и извън него
(вкл. САЩ) с цел идентифициране на добри практики и идеи.
След подробен преглед на предлаганите възможности за стаж и с оглед
покриването на най-широк спектър на публичните политики бяха избрани следните
административни структури в горепосочените страни:


Министерство на националното образование на Франция



Министерство на публичната администрация и правосъдието на Унгария



Департамент по околната среда, храните и селските въпроси на
Великобритания



Федерално министерство на финансите на Германия



Министерство на икономиката, търговията и бизнеса на Румъния



Министерство на заетостта на Швеция

Основните показатели, за които се търсеше нужната информация по отношение на
избраните страни, бяха нормативна уредба, начин на устройство на стажантските
програми, вкл. степента им на централизация /децентрализация, структуриране на
отношенията между администрацията в качеството си на приемаща стажанти институция,
университетите и самите студенти и др.
Освен административна структура с ранг на министерство информация беше
търсена и от съответното звено в държавата, отговарящо за развитието на държавната
администрация, както и от регионални и местни структури, когато наличните данни
позволяват това.
Списъкът на институциите на ЕС, които бяха проучени за добри практики по
отношение на стажантски програми, не се нуждаят от аргументация – това са трите
основни политически институции на ЕС: Съвета на ЕС, Европейският парламент и
Европейската комисия. В допълнение бяха проучени и някои други институции и органи
на ЕС.
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Основният използван метод за набиране на информацията за изследването е
лабораторното проучване. Чрез лабораторно проучване бяха изследвани и
идентифицирани добри практики за организиране и провеждане на стажантски програми в
административни структури в държавите-членки на ЕС и в институциите на ЕС.
Изследването събра чрез интернет нормативни актове, правила и други документи,
свързани със стажантски програми. Беше проучена информацията в интернет,
предоставяна от самите административни структури, от университетите, студентските
организации и др. Получените данни бяха допълнени чрез запитвания до съответните
административни структури и до български студенти, придобили образователна степен
и/или стаж в съответните страни и институции.
В последна сметка в края на доклада бяха обобщени някои общи характеристики и
тенденции на провеждането на стажовете в наблюдаваните страни и бяха анализирани
идентифицираните добри практики от гледна точка на тяхната приложимост в българската
държавна администрация. Приложимостта беше преценена на база на няколко критерия
като: ефективност (степента на постигане на целите, заложени в настоящия проект устойчива и добре организирана стажантска програма за студенти; концентрирана и лесно
достъпна информация за възможностите за стаж в държавната администрация; по-тясна
връзка между университетите, младите хора и администрацията; въвеждане на
наставничество за подобряване на ефективността от стажовете и др.), икономическа и
финансова осъществимост, административо-технически капацитет, необходимост от
нормативни промени и вероятност за участие и подкрепа от страна на всички
заинтересовани страни, вкл. студентите, университетите и самите служители в
администрацията. Важно бе и да се отчетат различията между страните по отношение
както на образователната структура и традиции, така и в устройството на администрацията
и държавната служба.
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2. Провеждане на студентски стажове в

2

избрани
страни
Провеждане
на студентски стажове в избрани страни

Анализът показва наличието на съществени различия сред страните от ЕС по
отношение на основните участници в проектирането на стажантските схеми, ролята, която
работодателите (публични и частни) играят в предоставянето на професионални умения,
неравномерно разпределение на обучението в работна среда и в образователните
институции, различни начини за финансиране и механизми за осигуряване на качеството.
Освен това като общоевропейски проблем може да се посочи различният достъп до
стажуване от гледна точка на категории като пол, етнически произход или лица в
неравностойно положение. Все пак се развива постепенен процес на сближаване между
европейските страни след декларацията от Болоня. Болонският процес започва през 1998
г. със Съвместната декларация за постепенна хармонизация на европейската система за
висше образование. Оттогава тя управлява най-важните реформи във висшето
образование. Положени са „грубите” основи на Европейското пространство за висше
образование. Студентските стажове се явяват като една от тези процедури, които се
превръщат в ключов компонент на процеса от Болоня.

2.1. Великобритания
2.1.1.

Основни характеристики

Великобритания е една от страните с най-развити и утвърдени стажантски
програми в публичния и частния сектор. Висшите училища във Великобритания са
университети, висши колежи и малък брой университетски колежи. Висшите учебни
заведения са различни, вариращи значително по размер, мисия и история. В някои от
университетите (обикновено по-елитните - London School of Economics, Warwick и други)
е задължително провеждането на стаж след втората година, като продължителността му
е 12 месеца. Практиката най-често е студентите сами да си намират местата, където да
стажуват – подават автобиография и мотивационно писмо и, ако работодателите се
заинтересуват, ги канят на интервю. По-добре и лесно се приемат студентите, които учат
в университети, където стажът е задължителен.
Работодателите, провеждащи стажове (както частни, така и публични
организации), обикновено държат студентите да представят доказателство за тяхната
активност, т.е. че членуват в студентски организации, участват в мероприятия,
посещавали са тренировъчни програми (training sessions), семинари (workshops), държат
на уменията, свързани с компютърни технологии (IT traning skills seminars) и всякакъв друг
вид занимания, които биха им дали предимство пред останалите кандидати. Опитът,
натрупан по време на работа през лятото, почасовата работа и най-вече участието като
доброволци в различни събития са много важни.
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Основните видове
Великобритания, са:

стаж,

които

са

на разположение

на

студентите

във

 Задължителни професионални стажове (практика). В сфери като медицината,
архитектурата, преподавателската дейност и социалните дейности - задължителните
стажове, за които се получава оценка, са се превърнали в естествена част от процеса на
професионално развитие. Оценката на тази практика рядко е част от академичното
оценяване, но е задължителна. Обикновено оценяването се извършва от професионален
ментор /наставник, който се произнася (най-често с “преминал /непреминал”) относно
способността на студента да се справя с наложените му задължения.
 Стажове тип “сандвич”. В други професионални области, където формата на
обучение е по-свободна, като приложни науки, инженерни специалности, информационни
технологии, дизайн, бизнес, медии и други - е въведен различен подход, наречен
“сандвич”. При този модел обучението се редува с периоди на стажуване, като
времето, през което студентът работи, може да бъде с продължителност до една
година. Повечето от успешно наложилите се програми използват методика, при която
след първите 2 години обучение студентите работят 12 месеца, след което се връщат, за
да преминат последната си година в университета. Правилата за оценка варират. В някои
случаи се изисква свидетелство за задоволително справяне с работата (доклад на
наблюдаващия). В други - студентът трябва да представи отчет за работата, извършвана
на работното място, като този отчет може да бъде под формата на дисертация или
разширено есе и служи за издаването на академични кредити.
Улеснение е, че през тази година не се заплащат такси макар студентът да се води,
че е в процес на обучение. Хората, включващи се в такива програми на обучение, полесно се реализират впоследствие, тъй като след дипломирането си вече имат и стаж по
специалността. Стажовете могат да бъдат платени или неплатени - в зависимост от
естеството на практиката и политиката на работодателя.
 Краткосрочни (летни) стажове, организирани от работодател. Това е найновата практика във Великобритания. Тези стажове дават възможност на студентите да
прекарат няколко седмици през летния период преди завършването си в големи компании
или държавни и местни структури, като по този начин си изградят представа за работата и
преценка дали биха били подходящи служители в съответната компания след
завършването си. Тези стажове все още не са станали част от системата за академични
кредити в колежите.
Същевременно се появяват и някои нови форми на взаимоотношение между
бизнеса, структури на държавната администрация и университетите и колежите, които
допълват възможностите за практическо обучение. Активната страна са висшите
училища. Началото е поставено през 1992 година, когато е открита юридическа клиника
на Кент, която предоставя уникална възможност на студентите да практикуват право още
преди да са получили бакалавърска степен. Клиниката предоставя реални правни казуси
на университета и те се разрешават от студентите под наблюдението на професионалисти.
Студентите редовно представляват клиенти в различни съдилища и през последните
години успешно асистират на адвокатите на тъжителите пред апелативния съд. Клиниката
предлага безплатни правни консултации на клиентите си, като цялата юридическа
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работа се върши от студентите по право под наблюдението на квалифицирани юристи.
Така студентите се сблъскват с реални проблеми, а не с измислени казуси, което
предполага, че могат да развиват и подобряват своите юридически умения и да придобият
други практически умения като провеждането на интервюта, преговори и адвокатска
защита.
Постепенно, освен юридически, се появяват и административни клиники в
отделни университети, които подпомагат гражданите по административни въпроси и
проблеми. Активна функция представителите на администрацията имат по отношение на
първоначални и последващи периодични теоретични и практически обучения и редовно
предоставяне на необходимата за функционирането на клиниката информация.
Същевременно предоставяните от студентските административни клиники съвети и услуги
облекчават информационно-консултантските отдели в централната и местната
администрация.

2.1.2.

Практики в държавната администрация и Департамент по
околната среда, храните и селските въпроси

Административните структури във Великобритания са много активни
в
предлагането на стажове. Макар отделните администрации на централно и местно ниво да
запазват голяма самостоятелност по отношение на организираните от тях стажове, има
няколко централизирани програми за подбор на стажанти и популяризиране на
стажовете в администрацията. Най-известната от тях е „Бърз поток” („Fast Stream”).
След присъединяването към „Бърз поток" стажантът бива прикрепен към
определена администрация. Отдел е отговорен за организирането на практическото
обучение и развитие и за подпомагане на стажанта. Студентите преминават през
поредица контрастиращи роли в поне няколко от съществуващите в администрацията
дейности и отдели. На практика „Бърз поток" предлага разнообразен опит и идеята не е
стажантите да се специализират в една област или да извършват само един вид работа,
докато участват в схемата. Студенти от цялата страна се ангажират 6-9 седмици на пълно
работно време за стаж в „Бърз поток”.
Програмата осигурява реален опит за това как работят цели звена или дори
структури в рамките на отделните области на политиката. Така предоставя позадълбочено разбиране и осмисляне на различните видове работа и функции в
държавната администрация. Подборът се извършва от широка комисия с
представителство на администрациите на централно и местно ниво.
Заявленията за програмата „Бърз поток” през 2010 идват от около 130 присъждащи
образователно-квалификационната степен във висшето образование институции в
Обединеното кралство. Успелите кандидати са дошли от над 60 различни институции. Като
цяло, предложенията от университетите на Оксфорд и Кеймбридж са около 25%. В
магистърската програма на „Бърз поток” 11% от кандидатите и 30% от успешните
кандидати са от университетите на Оксфорд и Кеймбридж. Най-честите професионални
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направления сред успешните кандидати са в областта на хуманитарните и социалните
науки (62% общо).
Програмата “Бърз поток” печели наградата за „Най-добро осигуряване на
разнообразие по време на стаж” на Третите национални награди за практика и стаж през
2012 година. Това е специална класация, организирана от най-широк кръг заинтересовани
страни (висши училища, студентски организации, бизнес и неправителствени
организации, представители на централната и местната администрация в качеството им на
работодател и други). Експертна комисия връчва награди за най-добър стаж в категории
малки, средни и големи предприятия, краткосрочни схеми, университетски кариерни
служби, изявени студенти, иновации в провеждането на стажове и др.

Едно от министерства, участващи в създаването на „Бърз поток”, е Департаментът
за околната среда, храните и селските въпроси (DEFRA). Това е държавна институция
във Великобритания, отговаряща за области като:
•
•
•
•
•
•

природна среда, биоразнообразието, растения и животни
устойчиво развитие и "зелената" икономика
храни, земеделие и рибарство
здраве на животните и хуманното отношение към тях
опазване на околната среда и контрол на замърсяването
селските общности и въпроси.

Към DEFRA функционират редица агенции; Централна научна лаборатория, Център
за околната среда, рибарството и аквакултури, Дирекция по безопасност на пестицидите,
Агенция за развитие на селските райони, Агенция Ветеринарна лаборатория, Дирекция
Ветеринарни лекарства и др.
Департаментът за околната среда, храните и селските въпроси участва активно в
програмата «Бърз поток» и същевременно предлага самостоятелно редовни стажантски
места с оглед на собствените си нужди. Съобразявайки се с правителствените препоръки
за ограничаване на платените стажове по време на световната финансова и
икономическа криза, Департаментът е намалил до минимум възможностите за студентска
работа срещу заплащане.
Това се компенсира с краткосрочни неплатени стажове
форма на наемане на стажанти по определени проекти,
изследвания. Тоест стажове се предлагат, когато могат да
извънбюджетни проекти. Продължителността и условията им
случай.

и с по-разпространената
срочни програми или
бъдат финансирани от
зависят от конкретния

Студентите на стаж са задължени да водят текущ дневник на дейностите и да
представят финален отчет. Стажовете обикновено са предназначени за студентите от
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аграрни и ветеринарни специалности. Студентите се наемат само, ако са номинирани от
университетското /колежанското ръководство.
Утвърдена практика е наемането на 3-месечен стаж за докторанти. По време на
престоя им в DEFRA, стажантите обикновено се фокусират върху производството на високо
качествен икономически и/или социален анализ. Предвид естество на работата стажът
включва:
• връзки с персонала в рамките на DEFRA;
• взаимодействие с редица други заинтересовани страни, например бизнес,
академичните среди, регулаторните органи, неправителствени организации и други
правителствени отдели;
• придобиване на опит за процесите в DEFRA, за развитието на политиката и изготвяне на
проекти.
Стажантите прекарват по-голямата част от времето си в работа в офисите на DEFRA
(Централен Лондон). Департаментът поддържа гъвкави схеми на работа и конкретните
параметри се договарят с всеки стажант. Успешните кандидати получават пълно 3месечно удължаване на тяхната докторска стипендия за издръжка.

2.1.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

В обобщение могат да се посочат следните идентифицирани практики:

Създаване на стажове тип “сандвич”
Провеждане на краткосрочни (летни) стажове
Създаване на административни и юридически клиники с участието на
администрацията
Провеждане на централизирана
придобитите умения „Бърз поток”

програма

за

комбиниране

на

Присъждане на национални награди за практика и стаж
Наемане на стажанти за конкретни проекти, срочни програми или
изследвания
Специални стажантски програми за докторанти
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2.2. Франция
2.2.1.

Основни характеристики

Учебните програми във Франция включват в различна степен теория, методология
и практически приложения. Въз основа на образователните цели (като същевременно се
гарантира, че студентите ще придобият определена обща основа от знания) програмите
могат да включват елементи на професионализацията, индивидуални или групови
проекти, както и един или повече стажове. Законът за равните възможности от 31 март
2006 година предвижда задължителен договор за стаж, ограничение на
продължителността на работните практики, които не са част от учебната програма, до
шест месеца и др. Във френските университети стажовете са широко застъпени. Във
Франция те се наричат "етап" и се случват по време на третата или четвъртата година
на обучение. Само във Франция се среща изискването за задължително тристранно
споразумение между студент (ако е непълнолетен, се представлява от родителите),
приемаща организация и образователна институция.
В нормативната уредба на страната са установени подробно всички въпроси,
касаещи учебните практики на студентите. Основен документ се явява Хартата на
студентските стажове в предприятията, подписана на 26 април 2006 година от
министъра на заетостта, социалното сближаване и жилищната политика и министъра на
националното образование, като тя прави строго разграничение между търсенето на
работа и учебния стаж. Тази харта е изготвена от представители на държавната
администрация, представители на бизнеса, на висшите учебни заведения и
представители на студентите и е насочена към това да скрепи и обективира практиката
за провеждане на стажове, благоприятствайки както ползотворното развитие на
студентите, така и защитата на предприятията. Тя прокламира, че провеждането на
стажовете е от основно значение, що се отнася до професионалната ориентация и
интеграция на младите хора, тъй като именно стажът дава уникалната възможност на
студентите да приложат придобитите теоретични познания на практика в реалната работна
среда, като при това спомагат за натрупването на ценен практически опит, чието
пълноценно осмисляне би спомогнало в голяма степен за осъзнаването на същността на
процесите, протичащи в света на бизнеса.
Стажовете имат за цел обучение и към тях не се включват и не произтичат други
отношения, т.е. стажът по никакъв начин не се отъждествява с някаква форма на
осигуряване на заетост за студента. Целта на стажа е да улесни прехода от висшето
образование към работната среда. Хартата обхваща всички студентски стажове, полагани
в частния сектор, и дава основата за стажовете в публичния. Формализирането на
конкретния стаж е предмет на споразумение между съответно отговорния в тази сфера
преподавател, представител на даденото предприятие или администрация и студента. В
него се фиксира продължителността на конкретния стаж. Минимален период не е
предвиден, а максималният е 6 месеца. Отговорността към стажа в лицето на
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образователната институция е гаранция за постигането на целите на практическия курс,
съгласно заложените в хартата принципи. Оценяването на проведения стаж става в два
аспекта. От една страна, дейността на стажанта е обект на оценка, като всяко висше
учебно заведение фиксира стойността /значимостта на стажа в учебния си план.
Конкретните методи за оценка са описани в споразумението. Резултатът се вписва в т.нар.
„оценъчен формуляр”, който, заедно със сключеното споразумение, образува „досие
/протокол на стажа”, което се съхранява в учебната институция. А от друга – всички,
подписали споразумението, се приканват да дадат оценка на качеството на проведения
стаж. Разписаните в хартата отговорности:
 на студента към приемащата организация - ангажира се да осъществява
своите задължения и да бъде на разположение по отношение на възложените задачи; да
спазва правилата на организацията, нейните кодекси и етикет; да съблюдава изискванията
за поверителност и да изготвя, когато му е възложено съответен отчет или доклад;
 приемащата организация към студента - да го включва реално в работата и да
му предоставя средства по повод реализацията на целта, за която стажът се осъществява;
да го напътства и съветва, да го запознае с правилата, кодексите и етикета на
организацията; да улеснява интеграцията и адаптацията му; да съдейства за
придобиването на умения и да предоставя обратна връзка за качеството на извършваната
работа.
 на учебното заведение към студента - да обясни същностната основа на стажа и
да гарантира, че стажът ще отговори на очакванията; да подпомага студентите в
намирането на стаж и в подготовката им за успешното му провеждане; то съхранява
финалния доклад от състоялия се стаж.
 на приемащата организация към висшето учебно заведение - осигуряване на
обмен на информация преди или след провеждането на стажа.
 на студента към висшето учебно заведение - той се задължава да пази
авторитета на университета си и да предостави получената оценка /доклад за своя стаж.
Макар и да не представлява договор за работа по своята юридическа същност,
споразумението, сключено по повод стажа, има юридическа стойност, обвързвайки
страните на базата на съответно поетите задължения. Именно това придава на стажа
официален характер и позволява да се гарантират правата на студентите в случай на
инцидент, конфликт и др. Начинът, по който функционират стажовете във Франция,
следва логиката да бъдат активни институциите, предлагащи стаж, висшите учебни
заведения, както и стажантите. Разбира се, този така очертан модел на тристранно
взаимодействие предлага голямо разнообразие от конкретни специфики в отделните
университети от различните региони, като понякога акцентът е поставен върху активното
търсене от страна на студента при намирането на стажантска дейност, а в други случаи –
стажът е издигнат до ниво учебна дисциплина и предполага голямо съдействие от страна
на специални университетски преподаватели. И все пак, най-доброто в изградения
френския модел относно провеждането на студентската практика се корени именно в
идеята, че значимостта на стажа като образователен проект се състои не просто в това
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студентите за определен времеви период да прекарат престой в дадена институция, а в
начина, по който съответният опит бива осмислян като полезен.

2.2.2.

Практики в държавната администрация и Министерство на
националното образование

Стажовете в държавната, регионална и местна администрация на Франция се
обявяват децентрализирано и в зависимост от нуждите на съответната структура. Техният
период зависи най-вече от тристранните споразумения, а не от фиксирани по друг начин
срокове.

След като инициира създаването на хартата, Министерството на националното
образование - в съответствие с ангажиментите, поети от Президента на републиката в
полза на младежката заетост - приема, че студентите на стажове в държавни и
обществени институции на държавата от 1 юли 2009 година получават бонус, когато
продължителността на периода на обучението им надвишава два месеца. Условията на
заплащане на такъв бонус се определят от Постановление № 2009-885 от 21 юли 2009
година, което изравнява договореностите за приемане на студентски стажанти в
администрацията на държавата с тези, които се прилагат в частния сектор по Закона от 31
март 2006 година относно равните възможности.
Освен това, каквато и да е продължителността на техния стаж, студентите могат да
се възползват от други социални придобивки, като например достъп до обществено
хранене и частична компенсация на пътните разходи. Указът от 21 юли 2009 година
регулира практиката на стаж в публичната администрация на държавата. Той урежда
принципа на договорни споразумения, необходими курсове и места в рамките на
максимум 6 месеца стаж, освен при специални случаи.
Студентски портал на Министерството на националното образование предоставя
подробна информация за студентски заеми, дарения, помощи, жилища. Също така на
сайта се предоставя информация за ориентация, регистрация, стажове, летни работни
места, мобилност и др. Нововъведение е интерактивен форум, благодарение на който
студентите получават бърза информация и съвети по актуалните си проблеми и въпроси,
включително такива, касаещи стажовете.
Отделно от отговорностите си по националната регулация и информационно
обезпечаване на стажовете, Министерството на националното образование е създало
самостоятелни стажантски програми. От една страна, се предлагат стажове за бъдещи
кадри за преподавателски и управленски персонал във всички училища – от начално до
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висше, които са в системата на министерството на образованието. Поддържа се постоянен
контакт с педагогически колежи и факултети в университетите. Провеждат се редица
школи и практически занимания.
От друга страна, се предлагат стажове и за административно–управленски
дейности за студентите от дадени специалности, определени като попадащи в обсега на
интерес на министерството като публична администрация, бизнес администрация,
юридически специалности, стопанско управление и други. Това става най-често в
някоя от 4-те дирекции на общата администрация и в по-ограничени случаи - в някоя от 8–
те дирекции на специализираната администрация. Съществува възможността тези стажове
да се провеждат на принципа „сандвич”, като има ограничение – студентите да бъдат на
възраст под 26 години. Понякога в тристранното споразумение се договаря в рамките на
един или два семестъра студентът да премине на индивидуален учебен план и да
покрие и задължителните и избираеми университетски дисциплини през този период.

2.2.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

Задължително тристранно споразумение
организация и образователна институция.

между

студент,

приемаща

Създаване на специална Харта на студентските стажове
Получаване на бонус, когато продължителността на периода на обучението
надвишава два месеца
Създаден студентски портал
Възможност за преминавана на индивидуален учебен план по време на
стажа

2.3. Германия
2.3.1.

Основни характеристики

Висшето образование в Германия обхваща институциите на висшето образование и
други заведения, които предлагат учебните курсове, които отговарят на условията за
влизане в професия. Висшите учебни заведения включват университети и равностойни
институции. Правното основание на висшето образование в Германия се осигурява от
Рамков закон за висшето образование на федерацията и на законодателството в
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областта на висшето образование на провинциите, както и законодателството по
отношение на колегиите на изкуството, доколкото тези видове институции не са включени
в рамковия закон. Задачите по консултиране на студентите за евентуален стаж са
разделени между специално определени преподаватели и Студентските съвети, които
дават общи насоки.
Стажът обикновено е напълно интегриран в учебната програма. Доброволните
стажове са най-вече в семестриалните почивки. Доброволната студентска работа често е
допълнение към вече завършен стаж. Благодарение на различен правен ефект, е важно
задължителните и доброволните стажове да се разграничават внимателно.
Задължителният стаж е с максимална продължителност от 7 часа на ден и 35 часа на
седмица. Задължителният стаж носи на студентите определен брой кредити, но има
сериозни различия в различните учебни заведения. Задължителните стажове обикновено
са за период от 3 до 6 месеца. Доброволната работа на студентите чисто нормативно не
се счита за стаж. Използва се понятието „работещи студенти”. Работещите студенти
могат да бъдат ангажирани само до 20 часа на седмица.

2.3.2.

Практики в държавната администрация и Федералното
министерство на финансите

Във федералните министерства и във федералното канцлерство стажантите са
адекватно защитени, тъй като им се предоставят общи стандарти за наемането там. Ако
стажът е част от образованието, попада и в обхвата на Закона за професионалното
обучение. В федералните министерства като правило се наемат само стажанти в
съответствие със задължителен учебен план в университет. Стажантите в федералните
министерства и федералното канцлерство обикновено получават сертификат за стаж,
освен ако не се изисква изрично само удостоверение. Стажантите не заемат редовни
(щатни) работни места. Стажовете са неплатени. Дори да се заплащат, това не може да
става с бюджетни ресурси. Разпределението на местата е ориентирано изцяло към
нуждите и интересите на всяка отделна администрация. Ако има предвидено в учебен
план практическо обучение, компетентният служител трябва да се увери, че то е в
съответната област. Стажът не представлява трудово правоотношение между страните и
не дава право на годишен отпуск.
Стажантската програма на федералната администрация има единствената цел да
предостави практически опит и знания в контекста на следването и предоставяне на
обучение, свързано с практиката. Стажовете по принцип могат да се извършва през
цялата година в рамките на федералната администрация.
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Федералното министерство на финансите се ръководи от федералния министър
на финансите. Федералният министър е член на федералното правителство, отговарящ за
всички аспекти на германските финансови и фискални политики и основите на
икономическата политика. Администрацията е структурирана в общо 24 основни звена.
Федералното министерство на финансите предоставя ограничено количество места
за висококвалифицирани студенти. Възможности има в Берлин и в Бон. Стажът във
Федералното министерство на финансите е част от така наречения задължителен стаж.
Той е в съответствие с Директивата за Федерална работа на стажанти. Обявите за стаж се
публикуват на специално създадения портал за информация за държавните органи
bund.de. По принцип, поради сложността на материята, Федералното министерство на
финансите не предлага стажове за студенти в първи и втори курс, тъй като се търси
гаранция за солидни теоретични знания. Стажът трябва да продължи най-малко четири
седмици.
Физически, стажът се провежда само във Федералното министерство на
финансите. Целта на стажа е да се задълбочат вече придобитите теоретични знания с
практически опит. Изискват се точно определени документи като CV, диплома за
завършено средно образование, доказателство за текущ студентски статус, доказателства
за преминати обучения и семинари и др. Всяка година във Федералното министерство на
финансите се провеждат около 100 до 150 стажове. Броят на обучаваните се основава на
нуждите и капацитета на настаняване. Няма срокове за кандидатстване. Молби на
студенти от всички дисциплини биват разглеждани. Стажантите обикновено извършват
дейности като:




участие в организирането на ведомствени срещи;
проучвания за изменение на нормативни и ненормативни актове;
проучване на становищата на различни групи по интереси и др.
В повечето случаи продължителността на стажовете варира между 6 и 8 седмици.

Особеност на стажовете във Федералното министерство на финансите е стремежът
да се предоставят не само практически умения, но и знания, свързани с тях. В тази връзка
се предоставят на стажантите теоретични материали за подготовка, а в последствие се
прилагат някои форми на тестово изпитване.

2.3.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

Изрично разделение на правата на стажуващите и работещите студенти
Възможност отговорните служители в администрацията да използват
някои форми на изпитване
Създаден студентски портал

Практики на организиране и провеждане на стажантски програми в страни и институции на ЕС, юни 2012

16

Прием само на стажанти в съответствие със задължителен учебен план в
университет

2.4. Швеция
2.4.1.

Основни характеристики

Висшето образование се придобива в институциите за висше образование:
университетите и университетски колежи в обсега на около 40 професионални степени.
Висшето образование и научните изследвания се провеждат в 14 държавни университети и
21 държавни университетски колежи.
Според за Закона за висшето образование студентите трябва да имат достъп до
съветници по професионално ориентиране. Държавата не регулира връзката между
висшите училища и работодателите, но организира информационни дни за стартиране
на кариера и стажове най-малко веднъж годишно. На тях всички заинтересовани страни
(включително структурите на държавната и местна администрация) представят
предлаганите от тях възможности и изисквания. Информационните дни включват
специални семинари и обмен на практики, като е предвиден специален отделен панел,
посветен на стажовете. Информационните дни са под егидата на Министерството на
заетостта и Министерството на образованието.
Почти всички университетски програми изискват практически стаж преди
завършването. Всяка институция има своя уникална характеристика по отношение на
структура и процедура. Стажът обикновено е за период от 20 седмици.
За да се избегнат евентуална злоупотреба и възползване от студентите, всички
неплатени стажанти трябва да имат ясно определен надзорен орган и структурирана
програма за продължителността на стажа. Отраслите, където почти всички стажантски
места са неплатени, са: изкуства и развлечения, журналистика, издателска дейност,
здравни консултации, академичните среди, местната и държавната администрация,
здравеопазване, нестопански организации и др.
Шведската национална агенция за Висшето образование е централната агенция,
отговаряща за областите, отнасящи се до институциите на висшето образование в Швеция.
Агенцията оценява и упражнява надзор над висшето учебно заведение. Университетите са
задължени по закон да осигуряват обучение и професионално ориентиране за студентите,
вкл. чрез създадени от тях кариерни центрове.
Студентът трябва предварително да се запознае с институцията, с нейната
структура, организация, цели и дейности. За целта има предварителна среща (поне една
седмица преди фактическото започване на стажа), на която на студента се предоставят
материали за подготовка. Във вътрешните правила се препоръчва студентът да бъде
стимулиран да придобие представа за културата на организацията по отношение на
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процедури, език, документация и всеки друг аспект на дейностите, което да позволи на
стажантите да се почувстват част от организацията. Университетът трябва да определи
отговорник за конкретния стажант.
За периода на стажа след неговото приключване студентът трябва да представи
доклад. В неговия край, като интегрирана част, се съдържа мнението и оценката на
служителя в министерството, към който стажантът е начислен. Като цяло стажантите
трябва да бъдат насърчавани да документират събитията, които се провеждат през
периода на стажа.

2.4.2.

Практики в държавната администрация и Министерството на
заетостта

Правителството на Швеция се съставлява от министър-председател и единайсет
министерства. Правителствените служби предлагат стимулираща работна среда с отлични
възможности за развитие и затова има сериозен интерес към стажовете в тях от страна
на студентите. Някои стажанти участват в проучването на шведската и европейска
законодателна уредба. Много стажанти се привличат по международните въпроси.
Стажантите са високо оценени по въпросите на външните работи, вкл. в рамките на
шведските посолства и консулства в чужбина.
Повечето министерства и други административни структури осигуряват
възможности за стаж. Те ги определят обаче, от година на година или за всеки отделен
случай, ако са в състояние да вземат стажанти. В повечето случаи практиката е неплатен
стаж или стаж, който е част от програма или действие на пазара на труда.
Възможно е да се направи и дипломна теза в правителствените учреждения. По
правило, в централната и местната администрация се осъществява връзка директно със
звеното "Човешки ресурси".

Министърът по заетостта ръководи ежедневната работа в областта на заетостта и
професионалния живот. Министерството има пет основни структурни единици и два
секретариата, ръководени от неполитически назначени служители. Това са секретариати
по правни въпроси, бизнес планиране, подкрепа и координация на администрацията и
свързани с персонала организационни въпроси; бюджет, външна и вътрешна информация
и координиране на междуведомствени въпроси.
Министерството на труда определя специални правила по отношение на стажовете.
Те са част от образователна степен. Обучението трябва да включва действителните
операции и да бъде в полза на стажуващия. Студентът не измества редовен служител,
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но работи под внимателното наблюдение на редовен служител или надзорен орган.
Студентът не придобива право на постоянна работа след приключване на периода на
обучение. Стажът по принцип не е платен.
Стажантите трябва да бъдат регистрирани в университет или колеж. Ако стажът
не е интегрирана част от задължителна университетска програма, изпращащата
институция задължително удостоверява, че стажът е от значение за специалността.
Стажът обикновено е в рамките на един семестър и трябва да се реализира
изцяло. Подбор се осъществява чрез интервюта, референтни проверки, проверка на
сертификати и автобиография.
Отговорността за организирането на стажовете и за контакта с потенциалните
кандидати и висшите учебни заведения е на звеното „Човешки ресурси”. Изисква се
молба, автобиография и мотивационно писмо, които задължително описват:






Целта на практиката
Желан период на практикуване
Целени резултати
Причини за кандидатстване в министерството
Тема на дисертацията или изследването (ако е приложимо)

Министерството на заетостта е приело постоянни формуляри за назначаване,
предварителна текуща и последваща оценка. С оглед улесненото съчетаване на ученето
и стажа, министерството предлага възможност за летни стажове, вкл. две
последователни лета, ако еднократният стаж не покрива университетските изисквания.
Другата предлагана възможност е почасовата заетост на студентите при съобразяване с
аудиторната им натовареност. Делът на тези стажове обаче, значително намалява поради
значителното увеличаване на броя на часовете за практически стаж в повечето
университети през последните години.

2.4.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

Организиране периодично на специални семинари и обмен на практики
Регламентирани предварителни дейности за запознаване с институцията
Специални стажове, посветени на изготвянето на балавърска или
магистърска теза
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2.5. Унгария
2.5.1.

Основни характеристики

В Унгария няма специална подробна уредба на стажовете - както по принцип, така и
в държавната администрация. Приетият през 2005 година Закон за висшето образование е
в съответствие с принципите на Болонския процес. Има два вида висши учебни заведения
– колежи и университети. И двата вида институции могат да започнат курсове по всички
три цикъла на висшето образование, но те трябва да предлагат магистърски курсове в
поне две научни области и докторантски курсове, за да бъдат признати като
университетски. Има 70 независими институции за висше образование. От тях 30 са
държавни (включително 18 университета). В унгарските университети дипломната работа
/магистърската теза и стажът могат да осигуряват на студентите по не повече от 20
кредита в рамките на обучението. В повечето унгарски университети стажът е
задължителна и неразделна част от учебните планове. В един от най-престижните
университети, не само в Унгария, но и в Централна и Източна Европа – Централно
европейския университет в Будапеща - от студентите в почти всички специалности се
изисква практически стаж, равняващ се на един цял семестър.
В зависимост от характера на курса, обучението може да се допълва от практически
упражнения извън институцията. Елементи на обучението тип "сандвич" е налице и при
унгарското висше образование, главно в техническата, икономическата и аграрната
области на обучението. В техническите университети все повече се утвърждава
специалната форма на обучение "сандвич", която не е задължителна за всеки студент.
Това обучение се нарича още променливо обучение и включва два семестъра повече от
времето за обучение.

2.5.2.

Практики в държавната администрация и Министерство на
публичната администрация и правосъдието

Общо през академичните години, оптималният професионален опит според
правителството е шест месеца. Започва да се изгражда система за мониторинг на
кариера. Идеята е постепенно Министерството на държавната администрация и
правосъдието да започне да следи движението на служители между частния и публичния
сектор, както и образователното развитие и плановете на студентите, минали през
стажантска програма в държавната и местната администрация.
В Унгария съществува възможност на най-успешните стажанти да бъде
предложена постоянна работа, със сигурност по трудово правоотношение. Това е
възможно и поради факта, че според Закона за държавния служител в Унгария терминът
“държавен служител” е ограничен до онези, които упражняват суверенни правомощия, а
инспекционни и надзорни функции могат да бъдат изпълнявани само по трудово-правно
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отношение от публичния сектор. В този смисъл корпусът на държавните служители
обхваща около 15% от общо заетите.

Министерството на държавната администрация и правосъдието е отговорно за
координирането на работата на правителството, на централната и местната власт за
развитие, за качеството на административните и политики и развитието на работещите в
администрацията. Министерството има за цел цялата администрация да бъде добре
организирана и да съдейства за силна и конкурентоспособна икономика.
Стажантската програма на Министерството на държавната администрация и
правосъдието е предназначена да предостави на участниците знания за организацията и
функционирането на Министерството, както и за процеса на създаване на законите и
подзаконовите нормативни актове. Приетите студенти преминават шест седмици на
практическо обучение. Предвидени са еднократни няколко часови посещения в други
административни структури като Администрацията на президента, на Държавната служба
за одит, Конституционния съд, Офисът на парламентарните комисари и др.
Предлагат се и стажове с гъвкаво работно време. Стажантът се задължава да
присъства всеки месец от 35 до 40 часа. При кандидатстване представя доказателство
за съществуването на студентски статус. Има изискване за среден успех от последния
семестър над „Добър 4”. Прилагат се препоръки от факултета, езикови сертификати,
CV, съдържащо адрес, телефонен номер, е-mail, мотивационно писмо, две снимки в
паспортен формат (едната за стажантското досие, а другата за удостоверението за
завършен стаж). Заявленията се изпращат до комисия, състояща се от представители на
различни звена и се прави предложение по отношение на най-добрите кандидати за
интервю.
В момента Министерството на държавната администрация и правосъдието работи по
идентифициране на приоритетни университетски специалности с оглед на бъдещото
назначаване на млади кадри в държавната и общинска администрация и създаването на
институционализирани партньорства с унгарските висши училища.

2.5.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

Система за мониторинг на кариера
На най-успешните стажанти се предлага постоянна работа
Стажове с гъвкаво работно време
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2.6. Румъния
2.6.1.

Основни характеристики

В Румъния университетите и другите висши учебни заведения са самостоятелни и
имат право да установят и прилагат свои собствени политики за развитие, в рамките на
общите разпоредби в законодателството. Университетската автономия обхваща областите
на управление, структуриране и функциониране на институциите за висше образование,
преподавателската и научно-изследователската дейност, администрация и финансиране.
От гледна точка на финансирането, университетската автономия се осъществява чрез
правото да управлява средствата от държавния бюджет и други източници, в съответствие
с разпоредбите на закона и личната отговорност. От 2005/06 учебна година всички висши
учебни заведения, частни и обществени, са задължени със Закон №288/2004 да предлагат
образование в три степени – бакалавър, магистър и доктор. В Румъния има 106
университета със 617 факултета. Държавните университети са 56, а частните 50. В тях
годишно се обучават над 450 хил. студента.
За да се подкрепи образователното и професионално ориентиране на студентите и
да се улесни тяхното включване на динамичния пазар на труда, в Румъния във всяка
институция за висше образование е създаден отдел за кариерни съвети и насоки за
заетостта в началото на 1998 година. Сред задълженията на отделите е активна
информационна и организаторска роля по отношение на стажовете. Отделите включват
участието на специализиран преподавателски състав, помощник-декани, студентски
асоциации и нестопански професионални организации. Директор, назначен от ректора на
университета, оглавява отдела. С цел улесняване на достъпа, Министерството на
образованието трябва да осигури публично във всяка институция за висше образование
информация за свободните работни и стажантски места в публичния и частния сектор.
Приета е Рамковата конвенция за организиране и провеждане на практическо
обучение с цел подобряване на прилагането на теоретични знания и умения в практиката.
Изрично е регламентирано, че студентското практическо обучение не се извършва в
рамките на трудов договор.
От практикуващия се изисква да се запознае със стандартите за безопасност и
здраве при работа, които е получил от приемащата организация, преди стажа. Също така
студентът се задължава да не използва информацията, която е получил по време на
стажа, без изрично съгласие. Ако има неспазване на задълженията от страна на
практикуващия, отговорникът по стажа се свързва директно с университетския отговорник
за прилагане на санкции по правилата на организацията и функционирането на висшето
учебно заведение. След успешното провеждане на стажа организаторът в университета
осигурява на практикуващия предвидения брой кредити. В края на стажа надзорникът
изготвя доклад за оценка на придобитите умения чрез практикуване. Периодично и след
завършване на стажа, студентите представят отчет, който включва: име на модул за
обучение; дейности по време на стажа; лични наблюдения за свършената работа.
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Спазва се законодателството в областта на трудовата безопасност и здраве за
практикуващия по време на стажа. В обхвата на закон 346/2002 г. за осигуряване за
трудови злополуки и професионалните заболявания са и студентите във връзка с
трудовите злополуки по време на изпълнението на практическото обучение.

2.6.2.

Практики в държавната администрация и Министерство на
икономиката, търговията и бизнеса

Централната държавна администрация се състои от министерства и
институционални структури на подчинение на Правителство, Висшия съвет на
националната отбрана и други административни структури, създадени със закон. От
административно-териториално гледна точка Румъния е организирана в 41 области.
Столицата Букурещ се брои за отделна административно-териториална единица.
Функционирането на административно-териториалните единици се основава на принципа
на децентрализация и автономност. В административно-териториалните единици, където
населението принадлежащо към национално малцинство е значително, използването на
националния език на малцинството в публичната администрация на местно ниво е
гарантирано от Конституцията.
Не съществуват строги общи правила за организацията на стажовете в държавната
администрация. Отделни стажантски програми вече са създадени в някои министерства,
но тепърва се утвърждават. Цялостни проучвания на предлаганите места за стажанти в
администрациите на регионално и местно ниво не са провеждани. Наблюдават се
различия, като инициативата за провеждането на студентските стажове обикновено е на
висшите училища или на самите студенти.
Националната агенция за квалификация във висшето образование и партньорство
със социално-икономическите организации има мисията да насърчава и подкрепя
сътрудничеството между институциите за висше образование и икономическите агенти и
публичните организации с цел постигане на конкретни партньорства. Агенцията е
натоварена с функции не само по отношение на професионалното ориентиране на
завършилите, но и по отношение на студентите по въпросите на техния стаж. Издадени са
няколко препоръки за това, че и доброволческата дейност може да бъде решение, за да
се даде възможност на студентите да тестват определен тип работа.

Министерството на икономиката, търговията и бизнеса се организира и работи в
рамките на централната държавна администрация за прилагането на стратегия и програма
за управление на промишлеността, минералните ресурси, енергетиката, търговията,
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бизнеса, малките и средни предприятия в съответствие с изискванията на пазарната
икономика.
Министерството на икономиката, търговията и бизнеса е публична институция със
статут на юридическо лице. Максималният брой на длъжностите според Правилника за
организацията и дейността е 875. В момента са назначени около 750 служители в рамките
на 10 дирекции, към повечето от които функционират отдели. Има и много отделни, вкл.
териториални структури.
Стажанти в министерството не се приемат по някакъв установен график или на
база двустранни или тристранни споразумения. Стажовете се осъществяват по инициатива
на университетите и средната им продължителност е в рамките на един месец. Не е
създадена система за информиране и конкурентен подбор. Практическите занимания
отговарят на посочените по-горе в доклада правила за стажовете в Румъния.
Министерството обаче, е създало няколко практики за партньорство с неправителствени и
частни организации.
През март 2011 година Министерството на икономиката, търговията и бизнеса
подписва споразумение с Турски енергиен холдинг с широк кръг от области за обмен
на практики. Разработва се комуникационна платформа за взаимно споделяне на знания и
добри практики, включително и по отношение на студентските стажове. Предвижда се в
рамките на една или няколко седмици стажуващите в програмата на частната
компания да придобиват практически опит и в министерството.
В желанието си да помогне на младите хора да получат достъп до пазара на
труда, министерството съвместно с Румънската асоциация на агенциите за временна
заетост (ARAMT) стартира информационна кампания, предназначена да даде
разяснения, свързани с провеждането на стажове в Румъния. Асоциацията е
организация с нестопанска цел. В съгласие с Румънското правителство периодичните
кампании, които са свързани със стажовете, са част от мерките за увеличаване на
временната заетост, която е най-ниска в ЕС и се отчита като проблем.
Специално внимание заслужава и стартираната още през 2005 програма за
«изнесено» придобиване на практически опит. Програмата е предназначена за
студентите в икономическите специалности с оглед на това да завършат своите
теоретични изследвания чрез реалната практика в структурите на централната власт.
Организират се семинари и обучения с лектори от министерството и от
неправителствени правителствени организации. В обучението са включени 90 студенти.
Продължителността е два месеца, след които студентите изготвят индивидуални проекти,
които се оценяват. На практика програмата представлява в по-голяма степен „симулация”
на стаж в министерството, защото посещенията в него са ограничени, а им се дава
възможност да придобият представа за работната среда и умение за работа чрез
документи и проекти.
Като цяло Министерството все повече акцентира на важността на стажовете за
студенти в последните години. Стремежът да създаде ефективна и желана стажантска
програма е залегнал и в Институционалния стратегически план за периода 2010–2013
година.
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2.6.3.

Обобщение на добрите практики и мерки

Съществуване на националната агенция за квалификации във висшето
образование и партньорство със социално-икономическите организации с
отговорност и към стажовете
Споразумение с големи частни компании за обмен на стажанти и практики.
«Изнесено» придобиване на практически опит чрез семинари и стимулиране
на проекти

2.7. Други страни
2.7.1.

Добри практики

Добри практики в хода на изследването бяха идентифицирани и в някои други
страни, най-вече в САЩ. Двата основни вида стаж, които съществуват в САЩ, са:
Стаж за професионален опит - най-често той е през втората или третата година
на периода на следването. Може да бъде от 2 месеца до една пълна учебна година.


Изследователски стаж - най-вече се прави от студентите, които са в
последната година. С този вид стаж студентът прави изследвания за написване на
дипломна работа или дисертация.


САЩ е може би страната, в която стажовете в държавната администрация са найшироко застъпени. Президентската Програма за стипендианти е създадена, за да
привлече към Федералната служба лица от широк спектър от научни дисциплини, които
имат интерес към кариера, свързана с анализа и управлението на обществените политики
и програми. Държавният департамент на САЩ управлява няколко програми на студенти,
които им дават възможност да придобият опит в чужда среда. Министерството на
транспорта на САЩ е развило и утвърдило лятна програма за стажанти. В официалния
портал (USAJobs.gov) за работа и кариерата на сайта на федералното правителство на
САЩ има специален раздел за студентски работни места и стажове.
Стажантската програма на цялата американска администрация „Бърза кариера”
(Fact Sheet) замества Студентската програма „Кариера и опит” и Временната програма за
заетост на студенти (STEP). Студентите, които успешно приключат програмата, могат да
бъдат допуснати до постоянна работа в държавната администрация. Държавните
структури могат да наемат стажанти на временни договори до една година или за
неопределен период от време, до завършване според образователните изисквания.
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Стажантите могат да работят на непълно или пълно работно време. Стажантите трябва да
завършат най-малко 640 часа трудов опит, придобити чрез стажантската програма.
Времето, прекарано в рамките на стажантската програма, може да се брои за трудов стаж.
Може би най-голям интерес от гледна точка на стажовете в САЩ представлява найновата практика, използвана и в държавната администрация – виртуалните
(дистанционни) стажове. В Държавния департамент на САЩ е създадена Виртуална
стажантска програма за външните служби. От началото на 2012 година до 1 май, 343
стажанта са работили с американските служби в 97 държави.
Виртуалният (дистанционен) стаж е възможност за стажантите да придобият опит
чрез интегриране на знания, научени в аудитория, с обучение и опит, свързани с
работната среда, но докато работят отдалечено и без непрекъснато да присъстват
физически на мястото на работа. Виртуалният стаж осигурява шанс за постигане на
резултати без конвенционалните средства на физическото присъствие. Виртуалните
стажанти имат възможност да работят със собствени темпове и в зависимост от
ангажиментите си във висшето учебно заведение. "Дистанционна професионална среда"
се определя като виртуална среда, в която стажантите разполагат с всички начини на
съвременното виртуално общуване (телефон, електронна поща и интернет комуникация).
Най-честите виртуалните стажове са области като:










информационни технологии,
разработка на софтуер,
маркетинг,
социални изследвания;
журналистика и медии;
графичен дизайн,
някои инженерни стажове;
преводи;
нормативни проучвания и др.

В САЩ се предоставят специални стипендии и жилища за стажанти в
регионални и местни администрации, към които има по-малък интерес от страна на
кандидатите за стаж.
В Австралия стажовете не трябва да се считат за добавка, а по-скоро трябва да
бъдат интегрирани в учебната програма с цел оптимизиране на ученето. Изследователите
в Австралия твърдят, че е направено малко, за да се интегрират знания между
университета и на работното място, и обратно. Академичният състав, отговорен за
разработване на нови програми, като например стажове, трябва изрично да се справи с
този проблем в бъдещите учебни програми и активно да работи за разработването на
възможности за обучение, които интегрират университетски теоретични модели с
обучение на работното място. Най-често стажовете в Австралия се осъществяват през
втората или третата година от образователния период.
Продължителността варира от 2 месеца до цяла учебна година. Счита се, че
натрупаният опит ще бъде от полза на студента, за да завърши последната година на
следването. Съществува и самостоятелен изследователски стаж. Той най-често се
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извършва от студенти, които са в последната си година. Университетите обикновено нямат
единна база на наличните места за стажове за студенти. Най-често студентите сами си
търсят места, дори за задължителен стаж. Студентите се приемат за стаж въз основа на
споразумение между университета и предлагащата стаж институция, или пък на базата
на споразумение между студент и работодател, или на базата на споразумение, което
свързва трите страни: университет, работодател и стажант. Само в ограничени случаи
стажове се провеждат, без да бъде необходимо изрично споразумение. Работодателите
(независимо дали са представители на частния или публичния сектор) провеждат писмени
и практически тестове, за да предоставят удостоверение за стажа.
В Канада съществува подробна регламентация на стажовете в Държавната
администрация. Водещият документ е озаглавен Програми за заетост за студенти във
Федералното правителство. Министерствата носят изричната отговорност за
намирането на подходящи учебни задачи и създаване на работна среда, в която
студентите могат да помогнат на организацията да изпълнява своите оперативни задачи.
Те следва да гарантират, че всички студенти са ангажирани в съответното министерство
със задачи, които подобряват тяхната пригодност за заетост. Всяка структура трябва да
получи предварително одобрение от Министерството на финансите, за да осигури
стипендии по време на стажовете. Изрично определени лица следва да разработват
периодично структуриран план за обучение, определяне на това, което студентите
трябва да учат и да извършват, както и методите за оценка на напредъка на всеки студент
в края на стажа. Секретарят на Министерството на финансите или негов представител
отговаря за разработване и прилагане на практиките за управление и насоките за
предприемане на определени мерки, включително разпространение на добри практики за
структури и звена. Комисията за държавната служба на Канада провежда, когато е
уместно, мониторинг и одит, за да се гарантира съответствие с политиката и програмата
за студентски заетост.

2.7.2.

Обобщение на добрите практики и мерки

Виртуални (дистанционни) стажове
Специални стипендии и жилища за стажанти в регионални и местни
администрации към които има по- малък интерес
Периодични срещи за обмяна
административни структури

на

добри

практики

между
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3.

3

Провеждане на стажове в институциите на ЕС
Провеждане на студентски стажове в институции на ЕС

3.1. Европейски парламент

Европейският
парламент
(ЕП)
е
единственият орган на ЕС, чиито членове
биват пряко избирани и представляват
500 милиона жители на ЕС. Те се избират
веднъж
на
пет
години
от
гласоподавателите в 27 държави-членки.
В Европейския парламент 7652 души
работят в генералния секретариат и в
политическите групи. Към тях спадат
членовете на Парламента и техния
персонал. Парламентът се подпомага от
генерален секретар, назначен от Бюрото
на ЕП. Генералният секретар ръководи
секретариат, чиито състав и организация
се определят от Бюрото. Бюрото взема
решение относно щатното разписание на
Генералния секретариат и определя
правилата за административното и
финансово положение на длъжностните
лица и другите служители. Генералният
секретариат координира законодателната дейност и следи за организацията на
всички заседания - пленарни и други. Той
предоставя техническа и експертна
помощ на парламентарните органи и на
членовете на Парламента. Администрацията на Европейския парламент е
структурирана в 10 генерални дирекции,
а отделно от тях са Правната служба и
Кабинетът на Генералния секретар.
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Парламентът предлага няколко възможности за стажове и учебни посещения в
рамките на своя Генерален секретариат с цел професионално обучение и обогатяване на
познанията за Европейския парламент и неговата дейност. Стажовете могат да бъдат
платени или неплатени и са три основни вида: с обща насоченост, с журналистическа
насоченост и стажове за писмени преводачи.
Стажовете в ЕП са подробно регламентирани във „Вътрешни правила относно
стажовете и учебните посещения в Генералния секретариат на Европейския парламент”.
Правилата се отнасят до всички стажове, с изключение на стажовете по конферентен и
писмен превод, които са регламентирани с отделен правилник.
 Органът, оправомощен да взима решения относно приема на стажанти за всички
стажове, е генералният директор на Генерална дирекция "Персонал" или
упълномощеното от него лице. След приемането на бюджета на Европейския парламент,
компетентният орган определя максималния брой места за платени и неплатени
стажове през отчетната година, както и какъв процент от тях са със срок, подлежащ на
удължаване по смисъла на настоящите правила.
 Създаден е Консултативен комитет по стажовете. Той има за задача да следи за
стойностното съдържание и начина на провеждане на стажовете, както и за създаването
на организация по приема на стажантите. Комитетът получава и анализира отчетите на
стажантите, както и оценъчните доклади на техните ръководители по стаж. Изводите от
анализа се предоставят на генералния секретар и на генералния директор на Генерална
дирекция "Персонал". Комитетът включва по един представител на всяка генерална
дирекция и самостоятелна административна единица, който се избира от генералния
секретар сред длъжностните лица, отговарящи за стажовете във всяка една от тези
структурни единици. Генералният секретар назначава председателя и секретаря на
комитета, както и един наблюдател от Комитета по равнопоставеност на половете.
Мандатът на членовете, председателя, секретаря и наблюдателя от комисията за равни
възможности е едногодишен и подлежи на подновяване.
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Стажантите (и платени, и неплатени) трябва:
-

да бъдат граждани на страна-членка или държавите кандидатки за членство в
Европейския съюз;

-

да са навършили 18 години към датата на започване на стажа;

-

да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и
да владеят добре още един;

-

да не са извършвали платен стаж или да са наемани на заплата за повече от четири
последователни седмици към една от Европейските институции.

На всеки стажант се определя ръководител за целия период на стажа.
Ръководителят следи за изпълнението на задълженията от страна на стажанта и за всички
обстоятелства, съпътстващи провеждането на стажа. Стажантите са длъжни да спазват
неговите разпореждания. Ръководителят на стажа изготвя план за неговото протичане и
контролира работата на стажантите в течение на целия стаж. Ръководителят изготвя
оценка за протичането на стажа по установен образец и издава удостоверение за
фактическия
период
на
неговото
провеждане.
Удостоверението
съдържа:
продължителността на стажа, службата, към която стажантът е бил прикрепен, името на
ръководителя и естеството на поверената работа.
Авторските права за проучванията, направени по време на стажа, принадлежат на
Европейския парламент. Стажантите не трябва да имат професионални договорни
отношения с трети лица, които биха били несъвместими с техния стаж. Те са длъжни да
съблюдават обичайното задължение за дискретност по отношение на информацията и
фактите, които достигат до знанието им по време на престоя им в институцията.
Забранява им се да предават на когото и да било документи или сведения, които не са
били оповестени публично, освен с предварителното съгласие на институцията.
Стажантите остават обвързани със задължението за дискретност и след приключването на
стажа.
Стажът може да бъде временно прекъснат от компетентния орган за срок не подълъг от месец или да бъде окончателно прекратен в следните случаи:
- по обоснована молба на стажанта, отправена до компетентния орган и одобрена от
ръководителя на стажа.
- по обоснована молба на ръководителя на стажа, одобрена от съответния генерален
директор и отправена до компетентния орган; окончателното прекратяване на стажа може
да бъде поискано поради належащи оперативни причини, незадоволително справяне с
възложената работа или неизпълнение на задълженията от страна на стажанта.
- или по обосновано решение на компетентния орган, в частност поради належащи
оперативни причини или поради неизпълнение на задълженията от страна на стажанта.
Стажантите се ползват с някои социално-трудови права. Те са застраховани срещу
рисковете от болест и злополука. Европейският парламент сключва застраховка в тяхна
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полза, като поема на свои разноски цялата сума от осигурителните вноски на стажантите,
неполучаващи възнаграждение и две трети от сумата на стажантите, получаващи
възнаграждение. Имат и право на два дни отпуск за всеки месец проведен стаж. Молбите
за отпуск трябва да бъдат връчени на ръководителя на стажа, който ги подписва и ги
изпраща до компетентната служба. Неизползваните дни отпуск не се изплащат.
Първият основен вид стажове – платеният - е насочен единствено към лица,
завършили университет или приравнено учебно заведение. Целта им е да дадат
възможност на стажантите да допълнят познанията, които са придобили по време на
обучението си, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и по-специално - на
Европейския парламент. Те все пак остават в интереса на настоящето изследване, тъй
като от тях могат да се възползват действащи студенти в магистърска степен, които
притежават бакалавърска диплома, като разбира се, се съобразяват с националните
изисквания и вътрешно-университетските правила.
Платените стажове включват: стипендии "Robert Schuman" с обща насоченост и
стипендии "Robert Schuman" с журналистическа насоченост. Кандидатите за стипендия
"Robert Schuman", обща насоченост, трябва също да докажат, че са разработвали в
рамките на университетското си обучение или за целите на научна публикация
задълбочена писмена работа. Всеки стажант трябва да представи препоръка от
преподавател във висше учебно заведение или специалист, който може обективно да се
произнесе върху уменията на кандидата. Кандидатите за стипендия "Robert Schuman",
журналистическа насоченост, трябва също така да докажат професионален опит - чрез
публикации, чрез членство в журналистическа организация в държава-членка на
Европейския съюз или чрез квалификация по журналистика, призната в държавите-членки
на Европейския съюз или в страните-кандидатки. Продължителността на платените
стажове е пет месеца.
Приемът за платените и неплатените стажове е със строго регламентирани
срокове. Платените стажовете стартират на две сесии – в началото на март и в началото
на октомври всяка година. В общи линии тези дати съвпадат с началото на съответно
зимен и летен семестър в повечето европейски университети.
Начало и крайни срокове за получаване на документите за кандидатстване за платени
стажове:
Начало на стажа

Период за кандидатстване

1 март

15 август – 15 октомври (24,00 ч.)

1 октомври

15 март – 15 май (24,00 ч.)

В по-голяма степен от гледна точка на целта на настоящето изследване интерес
представляват неплатените стажове. Европейският парламент предлага възможност за
неплатени стажове на млади хора, които имат диплома след средно образование, която
дава достъп до висше образование, или висше или техническо образование, което може
да се приравни към тази степен. С предимство се ползват младежи, които трябва да
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проведат стаж в рамките на своята образователна програма. Такъв стаж би трябвало да
бъде предвиден в рамките на:


курс на обучение в университет или в приравнено учебно заведение;



професионално обучение на високо равнище, провеждано от организация с идеална
цел (по-специално обществени институти или организации);



задължително условие за допускане до упражняване на дадена професия.

Неплатените стажове са с продължителност от един до четири месеца.
Вътрешните правила на ЕП предвиждат възможността да се подписват Протоколи за
сътрудничество с университети и други образователни структури.
Стажовете могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от два
месеца по решение на компетентната служба след обоснована молба от страна на
ръководителя на стажа, одобрена от генералния директор и адресирана да компетентната
служба най-малко две седмици преди края на стажа. Стажът се продължава без период на
прекъсване; продължаването на стажа се осъществява на същото местоназначение и
служба, под ръководството на същия ръководител на стажа.

Начало и крайни срокове за получаване на документи за кандидатстване за неплатени
стажове
Начало на стажа (макс. 4 месеца)

Период за кандидатстване

1 януари

1 август – 1 октомври

1 май

1 декември –1 февруари

1 септември

1 април – 1 юни

Кандидатстването за стаж в ЕП става само по електронен път и само по утвърдени
формуляри, чиито полета не могат да се променят. Генералните директори и завеждащите
самостоятелните административни единици към Генералния секретариат разглеждат
кандидатурите въз основа на качествата на кандидата, специфичните нужди на
структурните единици предвид предстоящата работа и възможностите им за прием на
стажанти. Те определят за всяка една предложена кандидатура службата, към която се
прикрепя стажантът и посочват координатите на ръководителя на стажа и предвидената от
него тема на работа. Те уведомяват компетентната служба за избраните кандидати,
класирани по приоритет на техните кандидатури; при наличието на кандидати с
равностойни качества, компетентната служба се придържа към критерия за възможно найравномерно разпределение на кандидатите по географски произход и пол.
Резултатите от процедурата за подбор не се публикуват.
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Избраните трябва да представите следните документи:
-

подписана молба за кандидатстване;

-

копие на паспорт или лична карта;

-

копие на получени дипломи или удостоверения;

-

копие на академична справка от следването.

Отделно регламентация съществува за стажовете, които са свързани с преводи.
Вътрешните правила относно стажовете по писмен превод в Генералния секретариат на ЕП
също предвиждат платени и неплатени. На практика разликите с останалите преводи се
ограничават до две по-значими:
-

Органът, оправомощен да взима решения относно приема на стажанти по писмен
превод, е генералният директор на Генерална дирекция "Преводи и редакции" или
упълномощеното от него лице.

-

Срокът за стажове по писмен превод е 3 месеца за платените и от един до 3 месеца за
неплатените. Стажовете могат да бъдат продължени по изключение за максимален
срок от три месеца.

Начални дати на стажовете за превод и краен срок за получаване на кандидатурите
Начало на стажа

Период за записване

1 януари

от 15 юни до 15 август (полунощ)

1 април

от 15 септември до 15 ноември (полунощ)

1 юли

от 15 декември до 15 февруари (полунощ)

1октомври

от 15 март до 15 май (полунощ)

Предвид фиксираните дати за подаване на кандидатури и възможността всеки
кандидат да посочи предпочитано звено и/или вид работа, в ЕП не се обявяват
предварително свободни стажантски места, а се събира „банка” от кандидати, след
което отговорните служители правят подбор.
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3.2. Европейска комисия
Европейската
комисия
(ЕК)
представлява интересите на Съюза. Както
Парламента и Съвета, тя е създадена с
основните договори през 50-те години.
Персоналът на Комисията е организиран в
Генерални дирекции и служби. Всяка
Генерална дирекция отговаря за отделна
област и се оглавява от Генерален
директор, пряко подчинен на съответния
комисар. Координацията на различните
звена се осъществява от Генералния
секретариат,
който
подготвя
и
седмичните срещи на колегията. Той се
оглавява от Генерален директор, пряко
подчинен на председателя на Комисията.
Генералните дирекции са мястото,
където се изработват текстовете на
проектите за законодателство на ЕС.
Комисията заседава веднъж седмично,
обикновено в сряда. Всяка точка от
дневния ред се представя от комисаря,
отговарящ за съответната област, но
решенията се вземат от цялата колегия.
Всекидневната
работа
в
Комисията се изпълнява от нейните
административни служители, експерти,
преводачи и помощен офис персонал,
общо около 25 000 души. Седалището на
Комисията е в Брюксел, но тя има офиси
в Люксембург, представителства във
всички страни членки на ЕС и делегации
в над 100 държави по света.
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ЕК предлага два основни вида стажове:


Административно служебно обучение - всички служби с изключение на Генерална
дирекция „Писмени преводи“.

Работата като административен стажант обикновено е същата като тази на
редовните служители в началото на кариерата им в Комисията, т.е. комплектуване на
информация и документация, организиране на работни групи, форуми, обществени
изслушвания и заседания, подготвяне на доклади и отговори на запитвания, участие в
срещи на екипа, деловодство, езикова редакция на текстове и т.н.


Служебно обучение по писмени преводи – само в Генерална дирекция „Писмени
преводи“

Стажовете са детайлно регламентирани в „Правила относно официалната система
на Европейската комисия за провеждане на стажове”, които са приети с Решение на
Комисията от 2 март 2005 година - C(2005)458). Основните цели на стажовете според
решението са: да предостави възможност на стажантите да придобият практически опит и
знания за оперативната работа на отделите и службите на Комисията; да осигури
възможност за работа в многокултурна, многоезична и многоетническа среда; да
предостави възможност на младите да приложат на практика знанията, придобити по време
на тяхното обучение; да ги въведе професионалния свят и да ги запознае със
съществуващите в него ограничения, задължения и възможности.
Чрез своята официална система за стажове Европейската комисия:
Кандидатите трябва да бъдат завършили първия етап на образователен курс във
висше училище и да са получили образователно-квалификационна степен или еквивалент
на такава преди крайната дата за подаване на документи. На практика това изключва
студентите в бакалавърската степен от възможност за кандидатстване.
Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени в съответствие с
процедурите, установени от Службата за стажове. Всички необходими указания са
публикувани на уебсайта на ЕК. Първоначално се извършва предварителен подбор.
Основната цел на процедурата за предварителен подбор е да осигури на всички служби на
Комисията възможно най-добрия избор от кандидати с възможно най-голямо разнообразие
от научни дисциплини, от които генералните дирекции и службите да могат да направят
своя окончателен подбор. Процедурата за предварителен подбор има за цел да поддържа
също така възможно най-добър баланс между двата пола и равновесие между кандидатите
от различните държави-членки.
Първоначалният подбор се извършва от комисии, съставени от служители на
Комисията, в съответствие с насоките и критериите, изготвени от Службата за стажове и
публикувани на уебсайта. Работата на комисиите е поверителна, окончателна и
обвързваща. Не се предвижда процедура за обжалване. За процедурата за окончателен
подбор имената на одобрените след предварителния подбор кандидати се въвеждат в база
данни, достъпна за всички отдели на Комисията. Базата данни съдържа поне три пъти
повече кандидати в сравнение с броя на местата за стажанти. Номерата на заявленията на
одобрените след предварителния подбор кандидатите се публикуват на уебсайта.
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Като взима под внимание съществуващите условия (размер, капацитет за приемане,
резултати от направените оценки и др.) и наличния бюджет, Службата за стажове
определя броя на стажантите, които ще бъдат прикрепени към всяка генерална
дирекция и служба за всеки един период. След търсене в базата данни в съответствие със
специфични критерии и определен „профил“, службите на Комисията подбират своите
стажанти.
Не се назначават стажанти в сектор, в който може да възникне конфликт на
интереси, независимо от предишния професионален опит или гражданството на кандидата.
Определени генерални дирекции или служби нямат право да набират граждани на
държави, които не са членки на ЕС.
Всяка година периодите за стажуване са два:
– от 1 март до края на юли;
– от 1 октомври до края на февруари следващата година.
В рамките на тези два периода стажът може да продължи най-малко три и наймного пет месеца. Периодите на стажуване започват с обща въвеждаща конференция по
въпроси на Общността с максимална продължителност от 2 дни. Присъствието на тази
конференция е задължително за онези стажанти, чийто договор започва от началото на
сесията. След това стажантите се прикрепват към съответните им генерални дирекции или
служби.
За стажантите отговаря наставник. Един наставник може да отговаря само за един
стажант за даден период на стажуване. Наставникът трябва да напътства и да следи
внимателно стажанта по време на неговия стаж и да изпълнява функциите на негов ментор.
Наставникът трябва незабавно да уведоми компетентната служба за всякакви значими
инциденти, възникнали по време на стажа (по-специално професионална некомпетентност,
отсъствия, боледуване, нещастни случаи, лошо поведение или прекъсване на стажа), които
му станат известни или за които стажантът го уведоми.
От стажантите се изисква да спазват указанията, дадени им от техните наставници,
висшестоящите им служители в генералната дирекция или в службата, към която са
прикрепени, както и указанията, издадени от Службата за стажове. Те са длъжни да
спазват също и правилата, приложими за програмата за служебно стажуване и вътрешните
правила, които уреждат дейността на Европейската комисия, по-специално правилата
относно сигурността и конфиденциалността.
Във всяка генерална дирекция и служба има определен служител, който
координира ръководенето на стажантите, прикрепени към съответната генерална
дирекция или служба. Координаторът помага на стажантите във връзка с
административните въпроси в генералната дирекция или службата, към която са
прикрепени. Той действа като лице за връзка между неговата генерална дирекция или
служба и Службата за стажове. Службата за стажове може в зависимост от наличния
бюджет да организира посещения и пътувания от съответен интерес за стажантите.
Стажантите могат да участват в зависимост от условията, при които се организира
проявата.
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Службата за стажове може да позволи на не повече от шестима стажанти да
удължат стажа си с един месец след края на периода, започващ през октомври, и на не
повече от петима стажанти да удължат стажа си с три месеца след края на периода,
започващ през март, с цел да се създаде връзка (Комитет за връзка) с новопостъпващите
стажанти. Членовете на този комитет получават нов договор за необходимия период.
Допускането до стаж не дава на стажантите статут на длъжностни лица или на
други служители на Европейската комисия, нито води до някакво право или приоритет по
отношение назначаване в службите на Европейската комисия. Стажантите могат да бъдат
наемани на работа след завършване на служебното им стажуване, доколкото установените
условия и правила за назначаване в категорията служители, в която те ще бъдат наети, са
били напълно спазени и приложени.
Стажантите получават месечна стипендия. Размерът на стипендията се определя
ежегодно от Службата за стажове и зависи от бюджетните ограничения. Размерът на
основната стипендия се публикува всяка година на уебсайта. Здравната застраховка е
задължителна. Когато стажантът няма друга здравна застраховка, той се застрахова срещу
болест при условията на здравната застраховка, която Комисията е сключила. В такъв
случай вноската на стажантите е една трета от застрахователната премия и се приспада от
тяхната стипендия. Всички стажанти трябва да бъдат застраховани и срещу злополука.
В началото и в края на своя стаж стажантите трябва да попълнят формулярите за
оценка, изисквани от Службата за стажове. Освен това, в края на стажа наставниците също
трябва да попълнят съответния формуляр за оценка, изготвен от Службата за стажове.
След периода на техния стаж стажантите, завършили минималния изискван период на
стажа, получават удостоверение, в което се посочват датите на техния период на
стажуване и отделът, в който са били наети.
Интересът към стажантската програма на ЕК е много голям. Често броя на заявките в
последните години надхвърля десет хиляди. Същевременно броят на реално наетите
варира между 600 и 700. Това на практика означава, че двадесет кандидати се стремят към
едно място. Броят на проведените стажове зависи най-вече от нуждите на
администрацията. Търси се представителство на всички страни, но не се спазват строги
норми на пропорционалност. Като правило, интересът е по-голям към стажовете,
започващи през есента. Това е логично с оглед на академичната година.
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Заявки за стажове
Заявки

Проведени
стажове

окт.03

7062

633

март.04

6601

591

окт.04

8288

617

март.05

6198

586

окт.05

8531

641

март.06

6713

598

окт.06

8738

504

март.07

5903

580

окт.07

8262

585

март.08

6093

598

окт.08

7587

599

март.09

6384

611

окт.09

9223

598

март.10

8194

615

окт.10

13371

656

март.11

9632

636

окт.11

10424

652

март.12

8778

674

8778

10424

9632

8194

9223

III.12

X.11

III.11

X.10

III.10

X.09

6384

III.09

X.08

6092

III.08

X.07

5903

III.07

7587

8262

8738

X.06

III.06

X.05

III.05

X.04

6198

6713

8531

8288
6601

III.04

X.03

7062

13371

Начало

674

652

636

656

615

611

598

599

598

585

III.12

X.11

III.11

X.10

III.10

X.09

III.09

X.08

III.08

X.07

III.07

X.06

III.06

X.05

III.05

X.04

III.04

X.03

504

580

598

641
586

617

591

633

Проведени стажове

Макар стажовете на ЕК да са насочени предимно към завършилите студенти и да се
допуска кандидатура единствено на действащи магистри и то при съобразяване с
националните образователни и академични правила, стажантската програма представлява
интерес за настоящето изследване поради своя мащаб и възможността за заимстване на
отделни процедури.

Практики на организиране и провеждане на стажантски програми в страни и институции на ЕС, юни 2012

39

Същевременно чрез Съвместния център за научни изследвания (JRC) Комисията
предлага възможности за всички студенти, подготвящи дипломна работа за степен в
университет. Стажантите се избират чрез открити покани за стажанти. Стажът по схемата
на JRC дава на обучаемите възможност да придобият практически опит и знания.
Продължителността трябва да не бъде по-малко от 3 месеца и не повече от една година.
Идеята на стажа е да съчетае изследователска дейност с периодични посещения и
наблюдения върху работата на администрацията на ЕК. Без да извършват конкретни
дейности в тази администрация, студентите имат достъп до информация и данни, който
са необходи за написването на тяхната дипломна работа, магистърска теза или
докторска дисертация.
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3.3. Съвет на Европейския съюз
Съветът на ЕС (Съвет) е основната
институция, която взима решения в
рамките на Съюза. Той се състои от
представители на всяка страна-членка на
ниво министри. До 2002 г. институцията
се наричаше Съвет на министрите. По
време на провеждането на Съвета
министрите могат да бъдат представяни
от своите заместници, посланика при
Постоянното представителство към ЕС в
Брюксел или негов заместник, с
изключение
на
председателстващия
министър, който не може да бъде
заместван. Правомощия и задачи:
Съветът е законодателен орган във
всичките
три
стълба
на
ЕС;
законодателният процес се извършва в
зависимост от процедурите заедно с
Европейския парламент (ЕП);
Съветът
координира
главните
насоки на икономическата политика на
страните;


Съветът сключва международни
споразумения с други държави или
международни организации от името на
ЕС;


 Съветът споделя с ЕП бюджетните
правомощия и приема бюджета на ЕС;

Съветът
взема
необходимите
решения, свързани с общата външна
политика и политиката за сигурност, въз
основа на препоръки от Европейския
съвет;


Съветът координира дейностите на
страните-членки и приема мерки в
областта на вътрешните работи и
правосъдието.
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Генералният секретариат (обикновено
наричан Секретариат на Съвета) подпомага
Съвета и председателството в дейността им. На
чело на Секретариата стои генерален секретар,
а в момента и висш представител по въпросите
от общата външна политика и политиката за
сигурност и неговият заместник. Двамата са
встъпили в длъжност чрез избор на Съвета с
квалифицирано мнозинство.
Секретариатът се състои от три части:
частна канцелария на генералния секретар,
правни услуги и девет генерални дирекции
(Directorates General). Секретариатът има около
2500 служители, от които около 250 са
чиновници в специализирани отделения,
съответно правни отделения. Във военната част
на Съвета работят около 90 служители.
Останалите служители са преди всичко устни и
писмени преводачи.
Сред задачите му са:


предоставяне на експертни съвети и
съдействие при координирането на работата
на посочените по-горе институции.



предоставяне на логистична подкрепа и
поемане на практическата организация на
заседанията
(включително
заседателни
зали, изготвяне и превод на документи).

изготвяне на проекти за дневен ред,
доклади, бележки и протоколи от заседания.




Генералният секретариат съхранява архивите и актовете на Съвета.

Правната служба на ГС предоставя становища на Съвета и неговите комитети и
представлява Съвета при съдебни производства пред Съда на ЕС.


Генералният секретариат се състои от осем генерални дирекции (ГД), както и
Правна служба и Кабинет, разделен между службите, които са пряко подчинени на
генералния секретар /върховен представител за ОВППС и на заместник генералния
секретар. Почти всички ГД са специализирани в областите, които съответстват на
съставите на Съвета.
С цел да бъде дадена възможност на европейските граждани да се запознаят с
европейските институции, Генералният секретариат на Съвета предлага различни видове
стажове:
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платени стажове;



период на задължително обучение като част от проучванията на студент;



стажове, предназначени за национални длъжностни лица.

Стажовете са подробно регламентирани в Решение 118/07. Според него стажът в
Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз има за цел:


да даде обща представа за целите и проблемите на европейската интеграция;

 да даде практически познания за функционирането на службите на генералния
секретариат на Съвета;
 да даде възможност за придобиване на личен опит чрез контактите, установени във
всекидневната работа;
 да допълни и да осигури прилагането на знанията, придобити по време на
следването или професионалния живот.
Всяка година заинтересованите служби на генералния секретариат на Съвета
представят на директора на „Човешки ресурси“ заявка за набиране на стажанти. Въз
основа на тези заявки и наличните финансови средства директорът на „Човешки
ресурси“ определя броя и продължителността на стажовете, отпуснати на всяка служба.
Създадено е отделно звено в дирекцията – Отдел Стажанти. Сред кандидатите ще бъдат
предпочитани тези, които са извършили или започнали проучване върху европейската
интеграция в рамките на дипломна работа или студентско научно изследване или научна
публикация.
Стажантите се начисляват към отдел и работят като част от екипа, към които те са
назначени. Те могат, например, да присъстват на заседанията на работните групи и
заседанията на Съвета, или да извършат подготвителната работа или изследвания по
определен въпрос. Дейността се насочва и следи от наставник. Той ръководи стажанта и
го съветва при изпълнението на дейностите, които са му възложени. Наставникът
информира отдел „Стажове“ за всеки съществен инцидент по време на стажа (поспециално недостатъчно добра работа, заболявания, злополуки, неподходящо поведение
или прекъсване на стажа), които констатира или за които го е уведомил стажантът.
Всяка година Генералният секретариат на Съвета предлага около 95 платени
стажове с продължителност 5 месеца. Стажовете се предлагат на граждани на ЕС, които
са завършили най-малко първия цикъл на курс на образование. Платените стажове
представляват интерес само за студентите в магистърска степен или учещи втора
специалност. Има два пет-месечни стажови периоди, както следва:
-

От 1 февруари до 30 юни;

-

От 1 септември до 31 януари.

Важни са стажовете, обхващащи периода на задължително обучение като част от
проучванията на студент. Задължителните стажове са предназначени за студенти, които
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трябва да преминат стаж в рамките на своя курс на обучение. Тези стажове не дават
право на възнаграждение. Генералният секретариат на Съвета предлага неплатени
стажове за млади граждани в трети, четвърти или пети курс в университет, чиято
програма от проучвания изисква такъв период на обучение. Тъй като има ограничен брой
места, се препоръчва на стажантите да се свържат с отдел "Стажове" предварително, след
което да изпратят формуляр за кандидатстване по електронна поща. През цялата година
отдел "Стажове" разглежда заявления от действащи студенти.
Договорът за стаж се сключва със стажанта за срок от 1 до 5 месеца според
изискванията на учебното заведение. В извънредни случаи може да се разреши
удължаване на срока, като общата продължителност на стажа не може да надхвърля 6
месеца. Датата за начало на стажа се договаря със стажанта. Изисква се официален
документ от учебното заведение, който удостоверява, че кандидатът е задължен да
премине стаж в рамките на учебната програма или за придобиване на право за
упражняване на професия, или че е необходимо кандидатът да прави проучвания като
част от научните изследвания за дипломна работа или докторска дисертация. С други
думи, ако няма задължително предвидени кредити за стаж в учебната програма,
студентите не могат да кандидатстват.
Медицинската застраховка е задължителна. Стажантът е осигурен за риск
„Злополука“ при условията, определени в застрахователната полица, сключена от
генералния секретариат на Съвета със застрахователна компания. Генералният
секретариат на Съвета поема изцяло съответната застрахователна вноска.
Стажантът се задължава да работи 37,30 часа седмично. По принцип работното
време е от 9,00 до 17,30 ч. С предварително разрешение на директора на „Човешки
ресурси“ отдел „Стажове“ може да организира за стажантите, в рамките на бюджетните
си възможности, учебни посещения или пътувания, представляващи интерес за стажа.
В края на стажа стажантът изготвя доклад за дейността си, а наставникът на
стажанта — доклад за оценка на стажа. Тези два доклада се подписват от стажанта и
наставника, който ги изпраща в отдел „Стажове“. След приключване на стажа стажантът
получава копие от тези два доклада, както и удостоверение, съдържащо сведения за
продължителността на стажа и отдела, в който е проведен.

Почти всички останали институции и органи на ЕС имат самостоятелни стажантски
програми. Европейската централна банка (ЕЦБ) приема студенти, специализиращи
икономика, право, администрация и др. Продължителността на стажа е 3 – 6 месеца във
Франкфурт на Майн. Кандидатстването е чрез попълване на онлайн формуляр за
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кандидатстване за конкретно обявено свободно място. Програмата за стажантски свободни
работни места се публикува периодично през цялата година Тези стажове дават на
студентите възможност да приложат своите теоретични познания на практика, да
придобият представа за дейността на ЕЦБ и за операции, които допринасят за мисията на
Банката. Стажантската програма протича под менторството на експерти на ЕЦБ, които в
даден момент могат да се включат с експертно мнение при решаването на даден казус,
затруднил стажантите. Европейска инвестиционна банка кани действащи студенти на
възраст между 17 и 25 години, които са записани в учебно заведение в периода между 1
юни и 12 септември. Продължителността е от една седмица до един месец. На практика
това са летни (извън семестриални) стажове. Комитетът на регионите организира
стажове в Брюксел, като кандидатите трябва да успешно да бъдат завършили поне четири
години (осем семестъра) университетско обучение. Европейската сметна палата
организира стажове през цялата година в различни области, свързани с нейната работа.

3.4. Обобщение на добрите практики и мерки

Консултативен комитет по стажовете
Равномерно разпределение на кандидатите по географски произход и
пол
Не се обявяват свободни стажантски места, а се събира „банка” от
кандидати
Обща въвеждаща конференция
продължителност от 2 дни

по

институционални

въпроси

с

Комитет за връзка с новопостъпващите стажанти съставен от няколко
завършващи стажанти
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4. Приложимост на идентифицираните практики в
Приложимост на добрите практики в България
България

4

4.1. Общи характеристики и тенденции

В хода на изследването бяха идентифицирани някои общи тенденции по отношение
на студентските стажове, които се наблюдават във всички, или почти всички изследвани
единици. Сред тях са:

Има наложена университетска автономия, която в голяма степен се
отнася и до решенията на висшите учебни заведения по отношение на
стажовете;
Университетите все повече преминават от намаляване на голямата
аудиторна заетост към други форми на заетост, свързани с
образованието;
Стажът в административните структури обикновено е неплатен;
Когато стажът е предвиден като задължителен елемент в учебните
университетски планове, той е по-ефективен;
В административните структури се приемат в стажанти само ако стажът
е предвиден като задължителен елемент в учебните университетски
планове;
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Най-често подходът за подбор е децентрализиран и се осъществява
самостоятелно от всяка структура, но при спазване на определени
правила. Това важи в пълна степен за регионалните и местни структури;
Осъществяването на връзката със студентите става чрез електронната
страница на структурата или чрез специално създадени портали;
На студента се начисляват отделни и изрично посочени отговорници,
както от изпращащата, така и от приемащата институция;
Създадени са форми и бланки за отчети;
Стажът завършва с удостоверение, а не със служебна бележка;
За стажанта важат общите правила за безопасни условия на труд;
Стажът се основава на принципа на подбор;
Студентите проявяват сериозен интерес към стажовете в държавната
администрация;
Краткосрочните (до 1-2 седмици) стажове,
наблюдение, са със затихващи функции;

осигуряващи

само

Значението на студентските стажове непрекъснато се увеличава.
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4.2. Приложимост на идентифицираните практики в България
Директен пренос на практики рядко е възможен поради националните
специфики и традиции. В настоящия доклад всяка от идентифицираните практики
и мерки се разглежда самостоятелно. Някои от тях са алтернативни, но повечето
могат да се въведат едновременно или на части. Евентуалното приложение на
някои от тях зависи от стратегическата посока, която ще се възприеме в
българската държавна администрация по отношение на стажовете.

Създаване на стажове тип “сандвич”. Възможна е тази практика в средносрочен
план. Зависи в много голяма степен от желанието на студентите за участие в тях, което
трябва да бъде специално проучено. На този етап в почти всички университети няма
предвиден „свободен” семестър или част от семестър за стаж в учебния план. В този
смисъл този вид стажове може да се окаже неприложим. Тези стажове са дългосрочни и
ще се изисква специална подготовка в администрациите. Независимо от това този тип
стажове могат да се приложат и на областно, и на местно ниво. Изискват нормативни
промени и решаване на въпроса с получаването на университетска или друг вид
стипендия.
Провеждане на краткосрочни (летни) стажове. Лесно приложима е практиката.
Краткосрочните стажове могат да бъдат използвани като допълнение. От една страна,
биха осигурили подкрепа в администрацията в „сезона на отпуските”, но поради същата
причина може да възникне недостиг на евентуални наставници. Не изисква сериозни
подготвителни средства или нормативни промени.
Създаване на административни и юридически клиники с участието на
администрацията. У нас са правени подобни опити на практика, но с променлив успех.
Зависи пряко от желанието на администрацията да участва, като преките ползи са
индиректни и трудно измерими. Не изисква нормативни промени, но водещата страна са
университетите, като за създаването и стартирането се изисква сериозен финансов и
времеви ресурс. Могат да се създадат предпоставки за проектно кандидатстване чрез ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
Провеждане на централизирана програма за комбиниране на придобитите
умения тип „Бърз поток”. Програмата предполага в голяма степен утвърдени стажантски
практики в администрацията. Приложима е, но не в съществуващия мащаб. Би изисквала
сериозно обучение на служителите в администрацията. Възможна е по-скоро в
средносрочен план.
Присъждане на национални награди за практика и стаж. Не е приложима на този
етап. Необходими са няколко години за утвърждаване на стажантските програми, които
ще стартират в администрацията. Подобни награди биха повишили сериозно престижа и
популярността на стажовете. Възможен е тесен вариант – само за държавната
администрация или по-широк с включване на неправителствените организации и бизнеса.
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Наемане на стажанти за конкретни проекти, срочни програми или изследвания.
Изцяло приложима практика е, особено при възможностите за изпълнение на проекти по
оперативните програми. И администрацията, и студентите биха спечелили от това и то не
за сметка на бюджетните разходи.
Специални стажантски програми за докторанти. Изцяло приложима практика е,
но обхватът ще бъде твърде ограничен. Би представлявала интерес само за редовните
докторанти. Това е много добра възможност за тях, ако се предложи на половин работен
ден, колкото позволява законодателството. От интерес е само на големите
администрации.
Задължително тристранно споразумение между студент, приемаща
организация и образователна институция. Оценката на тази практика без проучване на
всички заинтересовани страни би била прибързана. Същевременно би гарантирало
качество на изпълнението на задълженията в интерес на администрацията и минимални
стандарти за работа в интерес на стажантите.
Създаване на специална Харта на студентските стажове. Ако се тръгне в посока
на сериозни промени, подобен документ е задължителен. Все пак единствената изрична
уредба в момента е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 1991 година за практическото
обучение на студентите от висшите учебни заведения и полувисшите институти, която е
остаряла и крайно недостатъчна. Все пак е възможно на първоначалния етап да се приеме
политически, а не нормативен акт.
Получаване на бонус, когато продължителността на периода на обучението
надвишава два месеца. В момента тази мярка изглежда неприложима, що се отнася до
бюджетно финансиране. Сериозно недоволство би могло да има и от страна на частните
предприятия.
Създаден студентски портал. Идеята му е по широка от тази, заложена в
настоящия проект. Той предлага всякаква информация, интересуваща студентите и
възможности за комуникация. Може да се въведе постепенно.
Възможност за преминаване на индивидуален учебен план по време на стажа.
Стажовете в родните университети са в строго определен семестър, когато са предвидени
в учебния план и тази мярка не е приложима. Тя се явява като алтернатива в голяма
степен на „сандвич” програмите. Освен това евентуалната й ефективност е спорна.
Изрично разделение на правата на стажуващите и работещите студенти.
Мярката е специфична за Германия и организацията на следване там. Не е приложима в
този си вид в България.
Възможност отговорните служители в администрацията да използват някои
форми на изпитване. Подобна форма би засилила контрола по качеството на стажа и не
изисква голяма подготовка за служителите. Приложима е обаче, само за определени
стажове.
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Прием само на стажанти в съответствие със задължителен учебен план в
университет. По принцип това е световна тенденция и следва да се въведе в държавната
администрация, но може да изисква преходен период за адаптиране на университетите.
Организиране периодично на специални семинари и обмен на практики.
Възможна практика или на настоящия етап на формулиране на политиката, или след
утвърждаването на програмите.
Регламентирани предварителни дейности за запознаване с институцията.
Желателно е въвеждането на тази практика, за да не се налага стажантът да губи първата
седмица с тази дейност, защото не е от полза нито за него, нито за приемащата
институция.
Специални стажове, посветени на изготвянето на бакалавърска или
магистърска теза. На този етап не изглеждат широко приложими. Могат да се
организират като периодични посещения и срещи. Същевременно обаче, може да се
съчетае стажът по учебен план и евентуална връзка с темата на тезата, от което биха
могли да имат полза и двете страни. Но това трудно би станало обект на регулация и
зависи от конкретния случай.
Система за мониторинг на кариерата. На този етап няма потребност от подобна
програма, макар че администрациите следва да се стремят да поддържат връзка със
стажантите и след стажа.
На най-успешните стажанти да бъде предложено постоянно работно място. Не е
приложимо на този етап според основните принципи на държавната администрация в
България и то не само по отношение на държавните служители. В противоречие е с
принципа за конкурсното начало.
Стажове с гъвкаво работно време. Това е подходяща форма на ангажиране на
стажантите предвид сериозната аудиторна натовареност на българските студенти. Има
обаче, рискове по отношение на контрола.
Съществуване на националната агенция за квалификации във висшето
образование и партньорство със социално-икономическите организации с отговорност
и към стажовете. Възможно е НАПОО да бъде натоварена и с някои функции по
отношение на стажовете, така както в правомощията й е професионалното ориентиране.
Споразумение с големи частни компании за обмен на стажанти и практики. Това
е възможна практика в някои области и следва да се проучи мнението на бизнес
организациите. Може да се разшири и към НПО.
«Изнесено» придобиване на практически опит чрез семинари и стимулиране на
проекти. Би излязло по-скъпо от конвенционалните форми, а и ефективността му не е
особено голяма.
Виртуалните (дистанционни) стажове. Все още изглежда трудно приложима
практика, но съвременните форми на работа я позволяват, а понякога и изискват. Може да
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се въведе частично – половината задачи да се изпълняват дистанционно. Както в САЩ е
подходящо за служби към МВнР и преводи. И тук могат да се изразят опасения, свързани
контрола.
Специални стипендии и жилища за стажанти в регионални и местни
администрации към които има по- малък интерес. Би било полезно за някои общини и
кметства, които трудно биха привлекли стажанти, но трябва да се финансира с държавни
средства, защото тези общини няма да имат възможност и да предоставят общински
жилища.
Периодични срещи за обмяна на добри практики между самите
административни структури. Възможна практика е или на настоящия етап на
формулиране на политиката, или след утвърждаването на програмите.
Консултативен комитет по стажовете. Приложима практика е в министерствата и
други администрации с голяма численост, ако се премине към по-централизиран модел за
стажовете.
Не се обявяват свободни стажантски места, а се събира „банка” от кандидати.
Приложима практика е в министерствата и други администрации с голяма численост, ако
се премине към по-централизиран модел за стажовете.
Обща
въвеждаща
конференция
по
институционални
въпроси
с
продължителност от 2 дни. Приложима практика е само, ако се възприеме „пакетен”
периодичен прием на стажанти на две или три сесии. В този случай това е ефективна
форма за въвеждане и запознаване. Възможна е само в големи по численост структури.
Комитет за връзка с ново постъпващите стажанти, съставен от няколко
завършващи стажанти. Приложима практика е само, ако се възприеме „пакетен”
периодичен прием на стажанти на две или три сесии. В този случай това е ефективна
форма за въвеждане и запознаване. Важи само при дългосрочните стажове.
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