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vii. потРебИтел експеРт от бИзнеса

След влизане като Експерт от бизнеса през страницата Вход 
в системата от информационната, публична част на платформата 
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 Експерта 
от бизнеса /този профил е аналогичен на профила Експерти от ИУ 

– Варна/: 
Основните данни са име, 

валиден email адрес, парола с 
минимална дължина от 8 символа 
– букви, цифри и знаци. Накрая 
на попълването на формуляра е 
необходимо да се включи отметката 
за Анти-спам защита, да се изчака 
секунда, докато се появи следната 
зелена отметка:

След натискане на бутона Потвърди регистрацията завършва и 
експертът може да влезе в платформата със своя електронен адрес и 
парола. Профилът му изглежда така:
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Потребителският профил е организиран идентично с останалите 
профили - в хоризонтална лента най-горе на екрана и съобщения – 
Последни обяви и Последни новини вляво. В началото ѝ е падащо 
меню с името на регистриралия се Експерт от бизнеса (Стояна 
Димитрова 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; 
Сътрудничество с ИУ – Варна – 
инициативи и дейности, за които 
би желал да го търси университета; 
системни настройки – Промяна 
на парола, Последна активност, 
Деактивиране на профил.

При Експерта от бизнеса 
хоризонталното меню се състои се освен от посочените по-горе 
възможности за попълване и управление на профила му, и от 
Кариерно развитие, Консултиране, Полезно и Съобщения.
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Менюто Консултиране има две опции – Проекти и 
Публикации. Чрез тях експертът може да опише по какви проекти 
работи/е работил/, публикациите си (освен да ги опише може и да ги 
публикува в платформата).

В меню Програми за стажове Експертът ще види на кои 
студенти е ментор и ще може да попълни програмата за стаж с цели 
за стажа от едноименния бутон, както и в края на стажа да оцени 
студента:

Оценката е формуляр, сходен с формуляра за оценка, който 
самият студент попълва:
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Във всеки един от профилите има възможност за добавяне на 
нов профил – т.е. един регистриран участник в платформата може 
да съвместява няколко роли – може да е студент и едновременно с 
това работодател, експерт от бизнеса и студент и т.н. Това може да 
стане от хоризонталното меню във всеки от профилите – в десния 
му край при избиране на текущата роля се отваря падаща кутия, от 
която може да се избере Добави нов профил:

Може да се добави съществуващ профил или да се създаде 
нов. Резултатът ще бъде лесно и безпроблемно преминаване от един 
профил в друг.


