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iv. потРебИтел завъРшИл студент

След влизане като Завършил 
студент през страницата Вход в 
системата от информационната, 
публична част на платформата се 
е необходимо първоначално да 
се влезе в страницата Нямате 
профил? Регистрирайте се 
и да се създаде профил. След 
това се попълва регистрационен 
формуляр с основните данни за 
Завършилия студент /аналогично на 
останалите профили/. Основните 
данни са аналогични с профила 
Студент: име, валиден email адрес, 
парола с минимална дължина 
от 8 символа – букви, цифри и 
знаци, телефон за контакт, дата 
на раждане, която се пише или се 
избира от отварящ се календар, 
месторождение (при въвеждане 
на буквите се отваря подсказващ 
списък), местожителство, което 
също може да се избере от списък. 
В този профил е необходимо да се 
избере и последната Образователно-
квалификационна степен от падаща 
кутия с възможности: професионален 
бакалавър, бакалавър, магистър, 
доктор, курс към ЦПО в ИУ – 
Варна; специалност и година на 
завършване. Накрая на попълването 
на формуляра е необходимо да се 
включи отметката за Анти-спам 
защита, да се изчака секунда, докато 
се появи зелена отметка:
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След натискане на бутона Потвърди регистрацията завършва и 
завършилият студент може да влезе в платформата със своя електронен 
адрес и парола. Профилът му изглежда така:

Потребителският профил е организиран идентично с останалите 
профили - в хоризонтална лента най-горе на екрана и съобщения 
– Последни обяви вляво. В началото ѝ е падащо меню с името на 
регистриралия се Завършил студент (Кирила Иванова на екрана по-
горе), от което може да се попълни целия профил.

От падащото меню може да се редактира 
информацията, въведена при първоначалната 
регистрация – меню Лични данни; 
Образование – да се добавят завършени 
образования; Езикова подготовка – ниво на 
владеене на чужди езици; Трудов статус към 
момента; Сътрудничество с ИУ – Варна - 
инициативи и дейности, за които би могъл да 
бъде търсен завършилия студент; системни 
настройки – Промяна на парола, Последна 
активност, Деактивиране на профил.
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Всички посочени подробни данни са насочени към формиране 
на цялостен профил на завършилия студент. В примера ни дотук са 
попълнени само основните данни и това запълва 20% от профила му.

При завършилия студент хоризонталното меню е кратко – 
състои се освен от посочените по-горе възможности за попълване 
и управление на профила му, още от Обяви за стаж/работа и 
Съобщения. 

Меню Обяви за стаж/работа – след избирането му се вижда 
списък с работни/стажантски позиции, които могат да се филтрират 
според предпочитанията – Местоположение, Длъжност, Ключови 
думи, Бизнес сектор:

Аналогично могат да се видят подробности за обявата след 
щракване с мишката върху наименованието ѝ в списъка с обяви.

В меню Съобщения Завършилият студент ще получава 
различни служебни съобщения с важна за него информация.


