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Ползи за целевите групи

v Информираност относно на-
правления, в които студенти 
намират своята професионална 
реализация.

v	Набор от  подробна информа-
ция за стажантски програми и 
търсене на кадри от страна на 
бизнеса.

v Възможност за апробиране на 
научните резултати в практика-
та, в т.ч. съвместни публикации 
със специалисти от практиката, 
съвместни лекции с представи-
тели на бизнеса и др. 

Кандидат - студенти Експерти ИУ - Варна
v Управляване  дейностите по пла-

ниране и успешно приключване 
на задължителните за обучение-
то си стажове.

v Отчитане на програми за стажо-
ве. В този случай тези лица са в 
ролята на ментори на стажанта 
и попълват програма за стажа и 
кратък отчет от неговото провеж-
дане.v Възможност за кандидатстване по избрани позиции, както и активна обра-

тна връзка от страна на работодатели.
v Съставяне документи за кандидатстване за работа или стаж. 
v Планиране  и контролиране резултатите от проведени интервюта за рабо-

та.
v Участие в съвместни проекти с бизнес организации и/или студенти.

v Достъп до споделена от бизнес организациите информация.
v Използване на богат набор от информационни ресурси, инструкции за явяване на стаж, за участие в консултантски 

екипи и др.
v Информираност за предстоящи събития като публични лекции, семинари, обучения, посещения в практиката, сту-

дентски конференции и др.

v Предоставяне на информация, годна за потребление от страна на останалите целеви групи.
v Създават сътрудничество, в т.ч. в областта на образователния процес и участие в лекции, семинарни занятия и 

други форми на обучение.

Студенти Експерти от бизнеса
v Участие в екипи при реализира-

нето на консултантски проекти 
възложени от бизнеса.

v Обявяване на свободни позиции 
и търсене на подходящи кандида-
ти за стаж и работа.

v Използване научния потенциал 
на университета при разрешава-
не на възникнали практически 
проблеми, чрез възлагане на кон-
султантски проекти.

Завършили Работодатели

Ползи за целевите групи
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v Насочена е към развитието на комплексни умения за 
успешна реализация на настоящите и завършилите 
студенти и към подпомагане откриването на таланти 
от потенциални работодатели.

Ø Обяви за стаж/работа
Ø Кариерно консултиране
Ø Форум “Вдъхнови се”
Ø Форум “Научи повече”
Ø Форум “Намери си работа”
Ø Форум “Кариери”

v Насочена е към подпомагане на партньорството меж-
ду университета и бизнес организациите в образова-
телния процес.

Ø Области на сътрудничество 
Ø Проекти с участието на студенти
Ø Студентски конференции
Ø Мобилност за студенти

v Включва основни направления, свързани с развитие-
то на студентите на професионално ниво чрез различ-
ни дейности и инициативи организирани в универси-
тета.

Ø Клуб Млад предприемач
Ø Форум “Първи стъпки в бизнеса”
Ø Able Mentor
Ø Get in the ring
Ø Startup Weekend City

v Консултантските услуги, които се предлагат са насо-
чени към представители, както на бизнеса, така и на 
публичната администрация и неправителствения сек-
тор, които могат да използват научния потенциал на 
университета.

Ø Области на консултиране
Ø Консултантски проекти 
Ø Процес на консултиране
Ø Изследователски центрове  

на ИУ – Варна
Ø Проекти на ИУ – Варна

Подсистема  
“Кариерно развитие”

Подсистема  
“Образователен процес”

Подсистема  
“Студентско предприемачество”

Подсистема 
“Консултиране”
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Предстоящи събития Новини

Конкурси

Стипендии Курсове

Събития

Състезания Обучения

Стажове Информация
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Изминали събития

Уъркшопи  
с експерти

Информационни
срещи

Срещи  
със завършили

Срещи 
с бизнеса

Групови кариерни
консултации

Посещения 
в практиката

Срещи  
на випуските

Дни на 
кариерата

v Подобряване на процеса на професионално и социал-
но включване на студентите от различните образова-
телно-квалификационни степени.

v Развитие на формите за подготовка на професионал-
ната реализация на студентите (курсове, стажове, 
център за кариерно развитие, предварителни догово-
ри с работодатели).

v Изграждане и развитие на контактите с работодате-
лите и с представителите на практиката за планиране 
политиката на ИУ-Варна за ориентиране на студенти-
те при търсене на работа.

v Подобряване социалното общуване между универси-
тетските преподаватели и бизнеса при обмен на ин-
формация за образователни цели и бизнес консулти-
ране.

v Повишаване степента на познаване на реализацията 
на завършилите студенти и докторанти.

v Усъвършенстване на договорните отношения с външ-
ни партньори с цел прилагане на резултатите от науч-
но-изследователската и дейност.

v Подпомагане браншовите организации при разра-
ботването на политиките за търсене на иновативни 
механизми за сътрудничество в условията на новите 
информационни и комуникационни технологии.

v Повишаване равнището на познаване становищата на 
работодателите относно професионалното и социал-
ното включване на завършилите студенти.

Основни ползи от UEBN
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Избрах Икономически университет – Варна заради престижа на това висше учебно 
заведение и неговото реноме. Избрах именно тази специалност (Бизнес информа-
ционни системи), тъй като в момента на пазара на труда се търсят специалисти 
с такъв профил и това ще гарантира моето успешно реализиране след като завър-
ша…. Ако отново трябваше да избирам университет, то несъмнено той щеше да 
бъде Икономически университет – Варна.

Антонио Хаджиколев
Специалност „Бизнес информационни системи“

... Студентите трябва да получават информация за пътеките за образование и обучение, включително ясна представа за възможност-
ите за работа, които да бъдат основата за вземане на самостоятелни решения във връзка с професионалното им развитие. Създава-
нето на мрежа за сътрудничество между университета и бизнеса осигурява редица ползи, както за университета и за обучаваните 
студенти, така и за развитието на бизнес организациите.

Милена Цолчовска
Административен директор „Интерсервиз Узунови“ АД

... Достъпът до профилите на професионалисти (преподаватели) в конкретна област, в сферата на Информационните технологии и 
възможността за работа с тях като външни консултанти, в голяма степен ще обогати, както кариерното развитие на преподавате-
лите, от гледна точка на възможности за работа по различни, динамични и иновативни проекти, така и от гледна точка на компания-
та, в контекста на обмяна на опит с висококвалифицирани специалисти, каквито са преподавателите в университета.

Петър Петров
Консултант по съхранение на данни „Адастра България“ ЕООД

... Функционирането й насърчава активното им и съзнателно съучастие в процеса „учене - реализация на пазара на труда“, по метода „учене чрез 
правене” и „учене чрез преживяване”. Тя позволява свободно и информирано да вземат решения за желана образователна и професионална квалифи-
кация, да учат като работят по казуси и развиват умения за заетост, да получат документална яснота при кандидатстване на стаж или работа, 
да огласяват своите образователни потребности и трудови предпочитания и чрез виртуалния свят.

Цвета Стоянова
Трудов психолог, консултант кариерно развитие GCDF Еврогайдънс посланик на мобилността

...За мой късмет попаднах на обява, публикувана в Кариерния център към ИУ – Варна, кандидатствах, явих се на интервю, харесаха ме, и нещата се развиха много бързо 
след това. Бях назначена на длъжност „Експерт Доставки” в отдел „Снабдяване” към компанията. Благодарение на напътствията на моя ментор успях да се приспо-
собя към работната среда и след стажа продължих в компанията, като си запазих позицията в същия отдел.

Мадлена Кунчева, Експерт оперативен анализ и икономическа оценка в Девня Цимент АД (част от Италчементи Груп - Италия)

... Както споменах, благодарение на дейността на Центърът за кариерно развитие на ИУ – Варна получих възможност за професионална реализация. Високо оценявам 
дейностите, касаещи активното партньорство с бизнеса у нас и усилията за подпомагане процесите на професионално ориентиране и подготовка на студенти в тях-
ното кариерно развитие. Единствено мога да ви посъветвам да продължавате в същия дух, защото вашето сътрудничество и възможностите, които предоставяте 
на студентите, са предпоставка за тяхното успешно кариерно развитие.

Грета Рачева, Финансов анализатор в Идеал Стандарт Интернешънъл
...Смятам, че препоръката, която бих дал е по-скоро към студентите и завършилите университета, който желаят да се развиват, но все още не са открили своето 
място или своето призвание. Тези млади хора трябва да се възползват от услугите, които им предлага сектор „Алумни и кариери“. Кариерните консултанти, които 
работят там, могат да им дадат много добра насока и да им помогнат с експертното си мнение.

Георги Радев, Консултант, недвижими имоти в Агенция за недвижими имоти и сертифицирани експертни оценки ПАЛАД

... На студентите, на които предстои избор на стаж и работа искам да им кажа, че никога не трябва да се предават и винаги да следват мечтите си, защото именно 
те ще ги накарат да се борят постоянно и да станат най – добрите в това, с което искат да се занимават. Аз исках да съм точно това, което съм в момента, да работя 
точно тази професия и може би с малко късмет и много много труд постигнах тази моя мечта...

Атанас Йовчев, търговски представител, агроном в Косад Семанс България

... Гордея се, че съм възпитаник ИУ-Варна, защото ми даде важен тласък към професионалните успехи и промени мирогледа ми за истинския живот... Аз получих под-
крепа от ИУ-Варна, сега съм готова да помогна, с каквото мога и аз. Алумни дейността се развива доста добре, защото е подрепена от професионалисти в лицето на 
колегите от ИУ-Варна.

Десислава Петрова, Технически организатор в Компютърна фирма „Стемо“ ООД

... Гордея се, че университетът непрекъснато се развива и инвестира в подобряване условията на учебния процес. Радвам се, че срещам все повече млади, интелигентни, 
енергични и способни колеги, пряко заети в дейността на университета.

Магдалена Гочева, Отговорник обучения в Девня Цимент АД (част от Италчементи Груп - Италия)

За мен обучението в Икономически университет – Варна е една сбъ-
дната мечта. Аз съм от гр. Варна и още като дете знаех, че това е 
университетът, в който ще продължа образованието си. Специал-
ността избрах, водена от интерес към земеделието в страната ни 
и сега след четири години съм убедена, че съм направила правилния 
избор.

Наталия Иванова
Специалност „Аграрна икономика“

Знанията и уменията, които получавам напълно удовлетвориха първоначалните ми 
очаквания. Университетът разполага с много добра материална база и се използват 
съвременни методи за преподаване… Гордея се, че съм студент в ИУ - Варна. Това 
е университет с дълга история, висок авторитет и предоставя качествено образо-
вание на своите студенти.

Катя Първанова
Специалност „Информатика“

Платформата UEBN е посредник между студентите и бизнеса и 
чрез нея намирането на работа или стаж става доста по-лесно. Тъй 
като в днешно време за икономическите специалности е задължител-
но комбинирането на ученето с работа, за да придобием трудов опит 
и контакти от рано с цел по-голяма бъдеща реализация, то платфор-
мата UEBN е задължителна за всеки амбициозен студент.

Ива Бориславова
Специалност „Финанси“

Изявени студенти

Реализирани в практиката

Партньори

Реализирани в практиката
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ПРОЕКТ: BG051РО001-7.0.07-0036 
„Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество  

университет - бизнес”

Кариерен център
гр. Варна, бул. Княз Борис I №77 

052 / 804 340
cdcenter@ue-varna.bg

Създадена по европейски проект.

МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА НА ИУ - ВАРНА

v ИУ – Варна спе-
чели престижното вто-

ро място в Национал-
ния конкурс за иновации 

в кариерното информиране, 
ориентиране и консултиране в 

България със своята иновативна 
уеб-базирана платформа

v Конкурсът е организиран от Център 
за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) 

съвместно с Фондация на Бизнеса за образо-
ванието и Job Tiger България. 

v Журито оцени кандидатурите според критери-
ите: приложимост и въздействие; устойчивост; раз-

пространение на резултатите и иновативност.


