Рекорден брой бургаски студенти кандидатстваха за
общинска стипендия
Вторник, 6 Април 2021

Общо 305 заявления подадоха бургаските студенти, които искат да получават семестриални стипендии
по програмата на Община Бургас – „Успешни студенти“. Това е рекорден брой, в сравнение с есента на
миналата година, когато 116 студенти кандидатстваха за финансово стимулиране на обучението.
По-големият брой кандидатстващи е в резултат от направените промени в програмата, даващи повече
възможности на студентите да се възползват от общинските стипендии, които бяха предложени от
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кмета Димитър Николов.
Студентите, подали заявление за стипендия, следват в трите бургаски висши учебни заведения –
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет и Национална художествена
академия – Бургас.
Най-голям е броят им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 233. От тях най-много са студентите в
професионалните направления „Медицина“ и „Обществено здраве и здравни грижи“ – 91. След това са
тези, които учат „Педагогика“ със 83, следвани от „Химически науки“ – 33, „Комуникационна и
компютърна техника“ с 22 и 4-ма в направление „Туризъм“.
В Бургаски свободен университет са 45 студенти, като 24 от тях са в направление „Информатика и
компютърни науки“. В „Технически науки“ са 9, в „Икономика и администрация и управление“ – 6, а в
„Право“ и в „Педагогика и психология“ по 3-ма.
Студентите, които са подали заявление за семестриална стипендия във филиала на Националната
художествена академия в Бургас са 27.
Предстои експертната комисия да разгледа всички подадени заявления и да реши кои от тях отговарят
на изискванията за получаване на стипендия.
При брой на кандидатите, надвишаващ определената квота за специалността за дадения семестър, ще
бъдат взети под внимание постижения на студентите от участие в олимпиади, състезания, научни
публикации, конференции и научни проекти. След това одобрените студенти ще могат да получат
своите стипендии от университета, в който учат.
Целта на общинската програма за студентски стипендии е задържане на младите хора в града,
повишаване на мотивацията им за учене и развитие, подпомагане реализацията им на пазара на труда
и осигуряване на квалифицирани кадри за най-търсените специалности.
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