II. Потребител студент

След влизане като Студент през страницата Вход в системата
от информационната, публична част на платформата се отваря
формуляра за вход на студентите в платформата. Първоначално,
докато студентът няма регистрация, е необходимо да се влезе в
страницата Нямате профил? Регистрирайте се и да се създаде
профил. След това се попълва регистрационен формуляр с основните
данни на студента:
Основните данни включват
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. Накрая на попълването
на формуляра е необходимо да се
включи отметката за Анти-спам
защита и да се изчака секунда, докато
се появи следната зелена отметка:
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След натискане на бутона
Потвърди регистрацията завършва.

След успешна регистрация студентът влиза в профила си, който
изглежда така:
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Потребителският профил е организиран 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 (Стефан Стефанов 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; Студентско
състояние – след въвеждане на
факултетен номер се извеждат
данните за студентското състояние;
Езикова подготовка – ниво на
владеене на чужди езици; Трудови
преференции – предпочитания
към работна позиция; системни
настройки
–
Промяна
на
парола, Последна активност,
Деактивиране на профил.
Всички посочени подробни данни са насочени към формиране
на цялостен профил на студента. Процентът на попълване на профила
ще води до увеличаване на възможностите по-нататък – системата
ще подрежда потребителите по активност и процент за попълване на
данните в профила и при търсене в регистрираните потребители понапред ще излизат тези с по-висок процент попълнен профил.
В примера ни дотук са попълнени само личните данни и това
запълва 20% от профила му. За пълното му попълване е необходимо
да се попълни и студентското състояние – след избор на Студентско
състояние от падащото меню, описано по-горе, се отваря страница,
в която трябва да се въведе факултетен номер и ЕГН/ЛНЧ:
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По въведените данни се извлича информация за студентското
състояние на потребителя – Професионално направление, Курс на
обучение, Специалност и Среден успех до момента. Ако студентът
избере да сподели информацията, тя ще е видима за работодатели и
експерти от ИУ – Варна.
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От този екран може и да се изпрати Заявка за анулиране
на факултетен номер и ЕГН/ЛНЧ и Заявка за обновяване на
студентското състояние до администратора на системата.
В менюто Езикова подготовка са езиковите знания на чужд
език – тук се попълва нивото на владеене според Europass – Писмено,
Устно, Как е научен езика, Употребяван ли е езика и в каква връзка.
Могат да се добавят/премахват множество езици.
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В меню Трудови преференции са предпочитанията и предходния
трудов опит на студента, предпочитана трудова ангажираност,
предпочитани локации за работа, Възможност за промяна на
местожителството, Допълнителни дейности и Очаквано трудово
възнаграждение:
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Системните настройки позволяват да се промени паролата,
да се проследи активността – подробна информация за последните
посещения и действия на потребителя в профила му; и да се
деактивира профил когато потребителят не желае да участва
(въвежда се досегашната парола).
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Освен управление на профила студентът вижда и меню Обяви
за работа/стаж, отново от хоризонталното меню най-горе на
екрана в профила си.

Обявите могат да се филтрират по Местоположение, Длъжност,
Ключови думи и Бизнес-сектор. За да види подробности по обявата и
евентуално да кандидатства за определена позиция/обява, студентът
трябва да щракне с мишката върху наименованието ѝ в списъка с
обяви.
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Най-отдолу на този подробен екран с обявата има бутон
Кандидатствай. След натискането му студентът продължава с
процеса на кандидатстване с подготовка и подаване на автобиография.
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Може да си избере собствено CV от компютъра си като избере
бутона Добави и след това си избере файла с автобиографията си или
да си създаде нова автобиография с натискане на бутона Генерирай.
Отваря му се шаблон на класическо CV, в което да попълни данните
си и резултатът е генерирано от платформата ново CV. Всяка от
точките в автобиографията се попълва, за да се появи в генерирания
резултат.

След натискане на бутона Създай ще се генерира Класическо CV,
което ще може да се използва при кандидатстване за работа или стаж.
С автобиографията на студента е свързано и следващото меню
в профила му - Автобиографии. Тук се визуализират избраните или
генерирани автобиографии, които могат да се редактират, както и да
се добавят нови.
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