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Поздравления! 

Ти вече си част от света на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. Нещо повече от днес нататък 

представляваш университета- ти си част от неговия дух и 

облик. 

Животът в университета е вълнуващ и динамичен, но ти 

сам решаваш кога във времето  и по какъв начин ще 

изживееш тези моменти и емоции. 

В заключение – СУ носи позитивна промяна, но трябва да 

знаеш, че последната трябва да е действително желана. 



Ние и нашата мисия 

Ние сме екип от студенти-4ти курс, специалност „Социални дейности“  с профил „Трудова заетост“.  

Като твои предшественици, ние се заехме с нелеката задача да те запознаем с живота на университета 

и по специално с някои детайли и особености, с които ние се сблъскахме сами по време на обучението 

си. 

Ние най-добре знаем, че всеки начинаещ има нужда от менторство - онази специална подкрепа, 

необходима му за да преоткрие възможностите си и развие себе си. Колкото повече ние споделяме 

своите знания и опит, толкова повече оформяме култура на растеж около самите нас. 

Ние разбираме идеята за менторството, чрез максимата: „Насърчаването на успех е само по себе си 

успех“. 

Другото оставаме на теб! 

 

 



Какво точно представлява менторството? 

Най-общо казано, менторството се определя като  професионална взаимовръзка, в която по-опитния 

човек (менторът) подпомага друг човек (менториран) в развитието на специфични знания и умения, 

които ще спомогнат за по-бързото професионално и личностно израстване и развитие на последния. 

Менторството е нещо, което ще ти помогне: 

 да се ориентираш в себе си и във възможностите пред теб; 

 да се фокусираш върху тези неща; 

 да начертаеш целите; 

 и да се концентрираш върху развитието на личностните и 

 професионални качества, свързани с тях и тяхното постигане !  

 



Какво точно прави менторът?   

Менторът е човекът, който: 

 ще ти даде ориентир по най-различни въпроси, 

които те вълнуват; 

 ще ти споделя своя собствен опит;  

 ще ти помогне да преодолееш притесненията си, 

да задаваш въпрос след въпрос, да бъдеш 

инициаативен, деен, също така ще те научи как да 

показваш потенциала, който носиш; 

 ще бъде изцяло фокусиран върху твоето личностно и професионално израстване и развитие; 

 ще те провокира да предприемаш все повече предизвикателства и инициативи, които биха 

подпомогнали твоето активно израстване; 

 ще те изслушва относно проблемите, които срещаш и ще ти оказва подкрепа в намирането на 

нужните ресурси за тяхното решаване; 

 ще те обучава.Кой ще бъде мой ментор? Има ли наистина този човек до 



Какво ще получиш от  програмата? 

 получаваш директно информация за чужд опит по въпроси, които те интересуват; 

 фокусиране към конкретни умения и знания, които ще ти бъдат нужни за постигането на 

определени цели по време на обучението ти в университета; 

 получаваш обратна връзка, бивайки наблюдаван, относно ключови компетентности и умения, 

развитието, на които си заложил в целите си; 

 развита мрежа от контакти със студенти, преподаватели, работодатели, доброволци и т.н.; 

 получаване на информация относно културата в университета, „неписаните” правила, които са 

важни за твоя успех и респективно много по-бърза адаптация в новата за теб, среда; 

 през цялото време до теб ще има някой, с когото можеш да споделиш негативен или 

позитивен опит, впечатления, оплаквания и всичко, което те вълнува или всичко, което искаш 

да подобриш или промениш. 

 

Колко време ще ти отнема това? 

Решението за това е изцяло твое и зависи от това доколко големи са твоите мечти, амбиции и воля 

да заявиш себе си ! 



 

И не забравяйте... 

  

 

„Човешкото съзнание е като парашут – функционира 

само когато е отворено!” 

Томас Дюър  

 

 

 



Тук ще ти разкажем и най-важните неща, които искаме да знаеш сега, още в първите дни на твоят 
академичен живот - за стажовете , за доброволчеството, за Еразъм , за обучението по Социални 
дейности в Софийски университет и още нещо. 
 

Стажуването  
 
Стажовете са едно от най-важните неща, с които е добре да се запознаеш по време на твоето следване.  
Ето и причините: 

 пряк допир с работата и адекватна устойчива професионална ориентираност; 
 придобиване на опит, който всеки работодател търси от току що завършилите спецаилисти; 
 контактите с реални работодатели; 
 комуникация със завършени професионалисти, която ще ти помогне да се изградиш по-бързо 

като такъв. 

 
И тъй като още в първи курс е трудно да се намери стаж, ето една възможност, от която може да се 
възползваш веднага ! 
 

 

 



Сдружение «Ателие за социална работа» 
 

 

В края на 2010, група студенти от ФП създадоха неправителствена организация – пространство, в което 
младите хора реализират своите идеи, изразяват гражданската си позиция и придобиват практически 
опит и умения в сферата на социалната работа. Ателието е и проект в действие, защото се развива 
благодарение на чувството за приемственост на студентите във факултета, ентусиазма и идеите на 
своите членове. На неформално равнище организацията функционира като организъм – малка 
общност, екип, в който всеки пожелал своето развитие и това на другите може да изпробва – себе си, 
другите и средата.  
 
 
 

До момента сдружението е реализирало няколко инициативи и проекти, насочени към: 
 преодоляване на стереотипите в общуването между различни социални групи, чрез усвояване 

на знания и практически умения по жестомимичен език, и реализиране на доброволчески 
инициативи (Проект „Про-активни в Жеста”, финансиран от НЦЕМПИ по Програма „Младежта 
в действие”); 
 



 
 потребностите на студентите от Факултета за създаване на студентско сдружение – като 

резултат от научно-изледователския проект се постави началото на ежегодната инициатива – 
„Арт констелации” – събитие, което освен има за цел да формира нагласа, усещане за общност 
сред студентите, като им предостави възможност за опознаване и споделяне на опит, 
преживявания и идеи и не на последно място да се позабавляват заедно; 

 

 Професионално ориентиране и кариерно развитие на ученици - “Да поговорим за кариерата” – 
проект съвместно с Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни 
и Непълнолетни – район Връбница. 

Ако си ентусиаст, готов си да се впуснеш в нови предизвикателства и имаш желание да се 
присъединиш към екипа на Сдружението или искаш да научиш повече за дейностите и предстоящите 
проекти, можеш да пишеш на ngo.asw@gmail.com или да посетиш http://ngoasw.wix.com/  

 

 

mailto:ngo.asw@gmail.com
http://ngoasw.wix.com/social-work#!


 

 

 AIESEC  

Най- голямата международна студентска организация в света, съществуваща в над 110 държави. Чрез 

нея можеш да заминеш на професионален или доброволчески стаж в почти всяка точка на света, в най-

големите компании и организации.   

А ако не си сигурен в нивото на езика си или смяташ, че ти е рано за стаж, можеш да започнеш работа в 

някой от екипите на организацията, където ще имаш шанса да работиш в реална работна среда. Ще 

можеш да се включиш в организирането на  проекти и различни семинари, конференции, обучения, в 

подготвката на кампаниите за подбор на нови членове или стажанти. 

Също така членството ви в AIESEC със сигурност ще ти помогне да подобриш английския си език и ще ти 

подари множество интернационални контакти и връзки. 

В AIESEC може да кандидастваш по време на двете годишни кампании за подбор – през октомври и 

март. 



Други „отворени” институции, където би могъл да 
кандидастваш за стаж или лятна практика: 
 

 Manpower Bulgaria 
 Bulwork 
 Ан – Мари – агенция за подбор и обучение на 

персонал  
 Фортуна МД 
 Стажантски и стипендиантски програми на Глобул 
 Фондация „Конкордия България”  
 Български червен кръст  
 МТСП 

 
Повече информация за стажантски програми можеш да откриеш в сайтовете на jobs.bg, jobtiger.bg, 

karieri.bg, akademika.bg, zakarierata.bg , perspektifi.info  и др. 

 



Зорница (випуск 2008-2012) се възползва именно от една такава възможност за стаж в Bulwork, 

след което си спечели и работно място още преди да завърши.  Ентусиазирана от идеята да се 

предава опит на хората, идващи след нас, и тя реши да сподели своя собствен (и успешен) такъв с 

теб. Ето какво казва тя за себе си: 

                    

“Името ми е Зорница Методиева, тази година завърших висшето си образование в СУ 

„Св. Климент Охридски”, специалност „Социални дейности”, въпреки това вече имам 

една година реален професионален опит. В момента заемам позицията „Консултант 

Човешки Ресурси” в „Bulwork” – първата агенция за подбор на персонал в България, 

специализирана в сферата на Информационните технологии и „BPO”. 

Първата ми среща с „Bulwork” беше  на тяхна презентация в университета, на която 

обявиха, че търсят стажанти, тогава бях в трети курс. Презентацията предизвика интерес 

у мен и кандидатствах. Поканиха ме на интервю, а след него ми предложиха и стаж в 

компанията. 



Какво ме е мотивирало едновременно да уча и да ходя на стаж? Мотивира ме шансът да се 

докосна до практиката и до реалната бизнес среда. Мотивира ме и безкрайното любопитство за 

това как се прилага теорията, която изучавахме в  университета в реални условия. Мотивира ме и 

самото удовлетворение, което получавах дори само докато наблюдавах процеса по подбор. 

Мотивираха ме новите знания и умения, които придобивах. 

Стажът ми продължи около три месеца, след което подписах и трудов договор и активно се 

включих в екипа на компанията и в работата по различни проекти.  

Посредством стажа си в „Bulwork” открих нови възможност и нов път за развитие. Даде ми отличен 

старт в професионалното ми развитие. Преоткрих себе си не само в професионално, но и в 

личностно отношение.” 

 

 

 



Николай (випуск 2008-2012) също започна своята кариера като стажант, а сега вече официално е част от 

Manpower. 

“Здравейте, аз съм Николай Ракъджиев и тази година завърших специалност „Социални дейности“ 

(профил Трудова заетост) – бакалавърска степен. 

Щастлив съм, че мога да споделя, че още преди да завърша започнах работа по специалността си, като 

Професионален консултант в Менпауър България. 

Благодарен съм за всичко, което факултетът е направил за мен, и високо оценявам наученото през 

четирите години от обучението си, тъй като осъзнавам предимството, което ми дават познанията и 

уменията, усвоени през това време. Академичната подготовка ми даде бърз старт и лесно се 

приспособих към работния ритъм.  

Съветвам четящите тези редове, студенти да се възползват от възможностите, които преподавателите 

ни дават – стажове, участие в проекти, обмени (шестмесечният ми престой в Португалия по програма 

„Еразъм“ ще остане един от най-хубавите моменти в живота ми) и др. -, защото шансовете за 

реализация в сферата са големи. Въпрос на желание е да не ги пропуснем. Желая ви много успехи!” 



“Привет! 

 Казвам се Деница и в момента се намирам в 4-ти курс на специалност  

„Социални дейности“. Попаднах в специалността случайно, но в нея ме 

задържа профилът „Трудова заетост“.  И  ето ме сега, наясно със своите 

интереси, очаквания и амбиции, аз съм стажант в компания, която е световен 

лидер в областта на човешките ресурси. Manpower е мястото, където разбрах 

значението на думи като проактивност, етичност и професионализъм.  

Там срещнах не са просто служители, а хора, които работят с желание и 

преследват успеха заедно. Радвам се, че съм част от света на Manpower, 

защото тук срещнах нужната подкрепа, за да развивам своите интереси и 

възможности. Тук повярваха в мен! 

 

Запомнете: What was once impossible is only humanly possible!” 



Вижте какво сподели за себе си Сюзан!  

“Здравей и от мен! Казвам се Сюзан Асад, студентка четвърти курс, 

специалност „Социални дейности“, профил „Трудова заетост“ в 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”.  

Ще ти разкажа една кратка история за стажа, който проведох в 

сайта www.zakarierata.com.   

Като онлайн кариерен консултант, моята задача беше да 

консултирам хора, които имат запитвания по различни въпроси в 

сферата на кариерното им израстване. Клиентите, които проявиха 

интерес, попълваха упражнения,а след това ги коментирахме заедно. Давах съвети за това как да 

напишат своята автобиография, така че тя да бъде достатъчно обстойна и добре оформена. Също така 

разглеждахме теми като: как да спечелят работодателя със своето мотивационно писмо, по един по - 

креативен и убедителен начин. 

http://www.zakarierata.com/


 Научих важни за мен неща от проведения стаж. Едно от най-важните умения, които овладях е именно 

това как да комуникирам с хора, през една онлайн платформа. На пръв поглед ни се струва лесничко 

нещо, но далеч не е така. Трябва да подбираш точните думи, защото онлайн комуникацията твърде 

лесно може да бъде разбрана погрешно и да възникне конфликт. Също така е необходимо да си 

натрупал знания в конкретната област, за да бъдеш компетентен, да даваш съвети на хора, които имат 

нужда от тях. 

 Моят съвет е да търсиш всякаква възможност да овладееш качествата, които всички смятаме за 

вродени. Правилната комуникация се корени в точно премерените думи. Нашата работа като бъдещи 

специалисти е свързана единствено и само с хора. Ние трябва да се научим да печелим тяхното 

доверие със сигурността, която им предлагаме, а тази сигурност идва на първо място от начина, по 

който комуникираме с тях. 

Успех! ” 

 

 



“Здравей, аз съм Ани, вече четвърти курс и участник в менторската програма.  

Това, което ми се струва интересно и различно и искам да споделя с теб, като 

идея за действие, е един проект на фондация „МОСТ България”, в който 

успях да взема участие миналата учебна година.  

Проектът се казваше „Да имам професия, за да живея по-добре” и беше 

насочен конкретно към учениците от 93 СОУ в квартал Дружба 1 – малко 

училище с ученици предимно от малцинствен произход, с изключително 

ниски учебни постижения, основен процент от които продължаваха 

образованието си в близката професионална гимназия, където дори не ги 

задължават да присъстват в часовете. Идеята беше да проучим 20 други 

професионални гимназии в София, така че да намерим подходящо място за тези деца, така че 

едновременно да имат възможност да завършат (т.е. материалът да не е от твърде сложно естетсво 

предвид слабата им подготовка), но и да успеят да придобият професия, с която по-късно да могат да 

водят независим живот и да се издържат сами от този занаят. Стори ми се доста интересно, тъй като 

освен социалната работа, въпросите за образованието  винаги са ме вълнували в професионален 



аспект. И така, обиколих 10 професионални гимназии, където разговарях обстойно с директорите 

относно специалности, балообразуващи оценки, възможности за извънкласни занимания и клубове по 

интереси, степените на професионална квалификация, които се придобиват след завършване, 

възможности за спорт и всичко, което би било важно за един кандидат-гимназист при избора на 

училище. След това изготвих един кратък доклад по предварително зададен формуляр за всяко учебно 

заведение и ги предадох на координатора, като преди това обсъдихме и всички мои лични 

впечатления.  

Участието в проекта ми даде един нов, по-широк поглед върху проблемите в образованието, 

възможностите за професионална реализация след завършване на съответните училища, програмите, 

по които се обучават учениците и трудностите, които срещат най-често. Имах възможност да 

разговарям лично и с немалка част от децата в съответните училища, което пък ме доближи до това да 

разбера техния начин на мислене за училището. “ 

 

 



Верина и нейното участие в стажантски програми. 

“Студентска програма за законодателни проучвания към Министврски съвет“  

Програмата представлява прекрасна възможност за студенти от различни 

специалности да задълбочат познанията си за различни европейски 

законодателни инициативи . Също така да поддържат езика си, чрез 

превеждане на разнообразни материали. Идеята на стажа е да се проучат 

чуждестранни законодателни практики в различни социални сфери с цел да се 

адаптират и приложат с цел подобряване на българското законодателство. 

Студентите могат да избират в кое изследване да се включат, както и различна 

държава, за която да потърсят информация. След участието в три изследвания, 

Министерският съвет издава сертификат за проведен стаж. Приканвам всички млади и будни хора да 

се включат, тъй като програмата би ви дала възможност да разширяване познанията в различни 

области, както и за поддържане едно добро ниво на езика, като постоянно го използвате. 

 



 
 
Стипендиантска програма на Глобул  
Дирекция „Човешки ресурси” 
 
Стипендиантската програма на GLOBUL е една чудесна възможност за всеки млад човек, който иска 

професионално развитие по време на следването си. Това да бъда стипендиант в дирекция „Човешки 

ресурси и администрация”, ми даде възможността да упражня наученото до тук от университета, да се 

запозная с невероятни хора и да се уча от истински професионалисти, които с желание предават своя 

богат опит. Смятам, че подобна инициатива би помогнала на всеки човек, който няма натрупан стаж и 

търси себе си в професионален контекст. За мен най-голямата полза от програмата ще бъде, че 

излизайки от нея, аз ще съм наясно в кое поле от Човешките ресурси ще искам да се развивам по-

нататък. Възможностите след такава програма са най-различни. Благодарение на нея съм изградила 

много професионални контакти и съм получила много нови знания и умения в реална работна среда, 

които представляват ценен трудов опит, който няма да остане незабелязан.” 

 



 

„Здравей! Аз се казвам Симеон Сапунджиев и съм четвърти курс (вече).  

Миналата 2011 година участвах в проект на Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”, финансиран целево от държавния бюджет, на тема „Супервизия в 

геронтологичната социалната работа”. Той бе посветен на социалната работа с 

възрастни хора, а във връзка с него бе проведено проучване целящо да разкрие 

и нализира нагласите на колегите от специалността за намиране на бъдеща 

трудова заетост в полето на социалната работа с възрастни. 

 

Освен че провокира интереса ми, този проект ми даде реална представа за създаването на академично 

емпирично иследавне. Работата по проект е най-вече и най-общо казано работа в екип. Участниците 

работят непрекъснато в тясно сътрудничество със своя ръководител, той съдейства на екипа, той 

напътства, следи, контролира и оценява, всяка една стъпка от работата по заложените конкретни 

дейности и по подготвяните продукти и реални резултати.   



Радвам се, че в проекта ми бе предоставена задачата, а и възможността да проуча отблизо 

изследваната група, в лицето на възрастните членове на нашето общество, както и нагласите на 

професионалистите, които в бъдеще време трябва да им оказват специализирана помощ, подкрепа и 

грижа. Екипът ни получи информация за техните гледни точки и мнения, класифицира ги и ги обобщи, 

като накрая успя да диференцира пресечните точки, съвпадащото и 

разминаващото се в представите и на двете групи. 

От всеки проект можеш да научиш много и да придобиеш реални и 

неповторими  безценен опит и впечатления. Затова моето скромно мнение и 

неангажиращ съвет, е да не пропускаш нито една възможност за участие в 

проект.“ 

 

След като избереш мястото на твоя стаж, ти предстоят и други въпроси. Ето ги и 

отговорите, които ще търсиш. 



Преди да стартираш изготвянето на своите  CV  и мотивационно писмо, за да 

кандидатстваш за желания стаж или работа , трябва:  

1.  Да определиш  своята професионална/ кариерна цел; 

2. Да си създадеш електронна поща с представително име ; 

3. Да прочетеш  следните редове. 

                                                         CV 
CV, от латински Curriculum vitae означава „развитие/ ход на живота“ , е твоят инструмент за 

кандидатстване на работа.   

 

 

Чрез CV- то, работодателите винаги искат конкретна, синтезирана информация за теб и твоя 

професионален опит.  Затова автобиографията ти трябва да бъде кратка, ясна, стегната и точна. 

За да напишеш своята автобиография: 
 Възприемай автобиографията си като на средство за продажба; 



 Избери най-подходящия за теб формат на автобиография (ако няма предварително посочено 
изискване за него) ; 

 При всяко ново кандидатстване създавай нова автобиография – всяка работа изисква различни 
умения и качества. Адаптирай кандидатурата си към всяка позиция, за която кандидатстваш; 

 Подбери представителна снимка, която да съответства на стила на желаната работа; 
 Бъди конкретен; 
 Спестявай излишната информация; 
 Бъди откровен- истината е обективна, но как ще я подредиш и представиш е твое субективно 

желание; 
 Проверявай за правописни грешки. 

 
Автобиографията не трябва да надвишава една-две страници максимум. Трябва да бъдеш кратък, 
конкретен, да личи ясен акцент в твоята личност и този акцент да е полезен на работодателя!          
Помни, че  CV- то  е  само първата крачка при търсенето на работа- то е начин да стигнеш до вратата на 
работодателя. 



Мотивационното писмо  
Трябва да знаеш, че имаш възможност да 
изготвиш своето мотивационно писмо по много 
разнообразни начини, но един е верният път към 
конкретния работодател.  
 
За целта при всяко кандидатстване за работа, е 
нужно  прецизно да се запознаеш  както с 
позицията и съответните задължения, така и с 
организацията  и нейната фирмена политика.  
Веднъж информирал се в тези аспекти, ще можеш 
да дадеш своят мотивиран отговор на въпроса : 
„Защо смяташ, че ти си нашия човек?“ 
 

Запомни:  
 Пиши до конкретен  човек –опитай се да 

разбереш името на човека, който ще вземе 
решението за твоето назначаване; 

 Спомени от къде си научил/а за свободното работно място; 



 Изказът в мотивационното писмо трябва да бъде стегнат и ясен- опитай да побереш мислите си в 
рамките на страница; 

 Забрави клишетата и баналните изрази! Прочете ли работодателят нещо копирано, вероятността 

кандидатурата ти да замине в коша е около 99.9 %  ; 

 Демонстрирай информираност за работата или стажа; 

 Дай си сметка  с кои качества, знания и умения  искаш да бъдеш запомнен от работодателя и 

акцентирай върху тях в мотивационното писмо; 

 Не подценявай силата на думите- внимателно преценявай какви изрази използваш и  помисли 

какво впечатление те ще оставят у работодателя; 

 Бъди проактивен – завърши мотивационното си писмо със заявка, а не с надежда за бъдеща 

среща. 

Мисията на мотивационното писмо е да допринесе за ценността на автобиография ти. Ако последната 

е оставила някакво колебание у работодателя, то мотивационното писмо трябва да го разреши. Ето 

защо, пишейки го, трябва да си максимално информиран, убедителен и конкретен.  

 

Един съвет:  Ако в обявата е изрично е посочено да се изпращат само автобиографии, не ти остава 

нищо друго, освен да следваш инструкциите.  Концентрирай цялото си внимание върху твоето CV. 



                          Интервюто 
С предстоящо интервю е нормално у теб да настъпят въпроси 

със степен на сложност типична за Куб на Рубик, но всички 

знаем, че дори и тази игра се реди с инструкции. 

Ето какво трябва да знаеш:  
 Вербална част-  Казаното по време на представянето 

на интервю , трябва да бъде натоварено с истината, 
само истината и нищо друго освен истината. Добрият 
интервюиращ специалист би разпознал веднага 
лъжата по  невербалното поведение или в краен 
случай, в кратко време след назначаването.  

 Ръкостискането- не трябва да бъде вяло или 

прекалено силно. 

   Позата-При интервю е нужно да се сяда винаги правилно : 

– не кръстосано или настрани, никога под ъгъл 

– да не си опъваме краката – обикновено е знак за превъзходство и надмощие 

– да не сядаме на въртящ стол – издава притеснение/страх/досада 



– нужно е когато говорим да сме изправени, а когато слушаме – 

приведени с глава леко наклонена настрани. 

 Жестовете - Трябва да бъдат избягвани паразитни жестове – 

чупене на пръсти, щракане с химикалка, пипане на 

бижу/аксесоар/коса, разкопчаване на копчета, ръце в 

джобовете – те издават емоционална нестабилност и липса на 

волеви контрол, притеснение, интровертна нагласа. 

 Мимиките 

усмивка: - дружелюбна, иронична, лицемерна, спонтанна, 
принудена, имитирана, несъгласна– ако специалистът по 
подбор се усмихва или вече си нает на работа, или никога не би 
те избрал, винаги обаче трябва да си много внимателен 

- извинителна усмивка – често се случва на интервю кандидатът 
да я използва, защото му идва отвътре – така си осигурява 
спокойствие за него, но за HR тя означава извинение, незнание 
и неувереност 
Препоръка: на всяка цена изчервяваване, ръкомахане, 

заключване,  прекалено мигане, треперене с глас да бъдат избегнати. 



 Погледът- Винаги трябва да  се осигурява постоянен контакт с очите, особено при поздрав, 
посрещане, изпращане.  

 Интонацията- Дикцията трябва винаги да бъде ясна и отчетлива, тонът да не е нито много 
нисък, нито твърде висок, настрой се на базата на събеседника (интервюиращия). 
Спазвай винаги правоговорните правила – дори една диалектна дума или „меко” 
произношение биха могли да направят твърде лошо впечатление и да окаже негативно 
влияние. 

 Външният вид- Препоръчително е да не изглежда, че отделяш твърде много време на външния 
си вид- знак за по-лошо изпълнение на бъдещите трудови задължения.  
 -Бижутата- не са препоръчителни такива с камъни или от разнородни метали. Същото се отнася 
и ярък грим, червило, лак. 
- Косата- добре оформена в поддържана прическа, същевременно актуална и консервативна 
- Обувките – чисти и затворени (това е същевременно по-естетично, по-възпитано и декларира 
готовност за работа) 
- Ноктите – добре поддържани, не в ярки цветове – личат си много при ръкостискане 

 Парфюмът - Ароматите не трябва да са тежки, сладникави или специфични, както и да бъдат в 
умерени количества  

 



Доброволчеството  

Освен стажовете, ние като млади и все още не до там завършени специалисти смятаме, че 

опитът ти трябва да стартира от „професията доброволец” - забавно е, носи нови приятели и контакти, 

осигурява възможности за пътуване, за натрупване на различни умения, със сигурност подобен опит 

ще заеме достойно място в бъдещото професионално CV. Също така участието в подобни проекти ти 

осигурява висок приоритет при кандидатстване за 

магистратура в чуждестранен университет!  

Ако искаш да си намериш подходяща 

доброволческа инициатива или проект може да се 

насочиш към следните места: 

 Сдружение „Доброволци България” - 
http://www.volunteer-bg.org 

 Сдружение „CVS – Bulgaria” - http://cvs-bg.org/ 
 Информационен портал за неправителствените 

организации в България - http://www.ngobg.info 

http://www.volunteer-bg.org/
http://cvs-bg.org/
http://www.ngobg.info/


 Български червен кръст -  http://www.redcross.bg 
 Природозащитна организация WWF - http://www.wwf.bg 
 Национален центът за европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ) – 

www.youthbg.info – ще намериш актуална информация за предстоящи младежки тренинги, 
обучения и проекти. Повече за кандидатстването, младежката работа, доброволчеството и 
друга полезна информация ще откриеш на сайта на НЦЕМПИ.  

 И още много други институции и организации  
 

За доброволчеството с българско участие в чужбина  

Едно от местата, където можеш да кандидатстваш за участие в доброволчески лагер или стаж в най-

различни страни по света е „CVS - Bulgaria”  Лагерите са с продължителност от 2 седмици до 1 месец и 

са с най-различна насоченост – детски лагери, хора с увреждания, строителство, приюти за животни 

или екологични проекти. Възможностите са стотици, в над 80 държави в Европа, Азия, Африка, Северна 

и Латинска Америка и Средиземноморието.  

 

http://www.redcross.bg/
http://www.wwf.bg/
http://www.youthbg.info/


 

Ако си готов за по-голямо приключение, и имаш възможност и желание да се отдадеш на 

доброволческата си дейност за по-дълго, може да кандидстваш към Европейска доброволческа 

служба, която осигурява дългосрочни доброволчески проекти в рамките на страните от ЕС и като 

участник  получаваш безплатно  транспорт, храна, квартира, джобни пари за лични нужди, застраховка, 

езиков курс и менторство.  

Трябва да знаеш обаче, че това са проектни дейности, обикновено изискващи участие от около една 

година, през която ще бъдеш извън България. Затова пък ще получиш безценен опит, международни 

контакти и връзки с организации и доброволци от най-различни краища на света, ще упражниш и 

подобриш  поне един чужд език и ще се потопиш за дълго в атмосферата на страна, която винаги е 

била интересна  за теб и си искал да посетиш и разгледаш!  

 

 



Какво е Еразъм ? 

Програма Еразъм е възможност, която ти позволява да заминеш за един или 

два семестъра (минимум 3 и максимум 10 календарни месеца) да учиш в 

чуждестранен университет, получавайки стипендия за това и без да плащаш 

семестриални такси! Университетите, с които Софийски университет има 

договори се изменят всяка година, но можеш да следиш и проучваш постоянно 

тези, към които имаш интерес. След като харесаш своя университет можеш да 

се свържеш със своя ментор, който ще ти помогне да „прокарате” договор и да 

заминеш още следващата учебна година.  

 

Кандидатстване- Кандидатстването става през пролетта (периода март-април). Процедурата започва с 

подаване на молба в Международен отдел, явяване на интервю (на езика на приемащата страна или 

езика, на която ще се проведе обучението) и класация, като ще имаш право да посочиш 3 желани от 

теб университета. След като бъдеш класиран за един от тях, ще трябва да се свържеш с приемащия 



университет, който ще ти изпрати  Learning agreement – 

нужния договор за осъществяване на студентска 

мобилност. В него ще трябва да посочиш и 

дисциплините, които искаш да изучаваш в университета. 

Следват кандидатстване за общежитие, закупуване на самолетни билети и много нов опит...  

И тъй като Софийски университет приветства активността на студентите,  Международният отдел няма 

да организира заминаването ти изцяло. Добре е да си активен и да се информираш често, да 

поддържаш връзка с университета, към който си се насочил. 

И още нещо ... 

Преди да направиш своя избор за университет, добре е да проучиш размера на стипендията за 

съответната страна, стандарта на живот, дисциплините и преподавателите и още други важни неща. 

Ако заминаваш например в Португалия или Естония с програма на английски език, задължително 

трябва да владееш поне начално ниво и на местния език. 



Някои вече бяха и видяха 

Ива Тончева, Социални дейности (випуск 2008-2012) 
В последната година от своето следване, през зимния семестър на 2011-2012 г, Ива се  възползва от 
програма Еразъм, като замина в Холандия, в Университета по приложни науки в Зволе. За своя 5-

месечен престой тя споделя: 
 
„Моите впечатления са свързани с едно незабравимо академично и не-

академично преживяване с много положителни емоции. Имах възможност да 

надградя знанията си в сферата на социалната работа на европейско ниво и 

получих изключително модерна и професионална подготовка от 

преподавателите, които ни обучаваха. По време на престоя си в Нидерландия 

аз се потопих в традициите, културата и начина на живот на холандците. 

Обиколих други европейски държави и институции по социална работа, което 

задълбочи знанията ми. 

Незабравими остават за мен и вечерите с най-различни развлечения – холандски игри, безплатна 

холандска вечеря, танци и др. По този начин опознах по-добре всички еразъм студенти. Проведохме 



организирани посещения с екскурзоводи до Амстердам, Делфт и Хага. Посетихме много музеи, 

запознахме се с нови култури, нов начин на живот, който би бил полезен за всеки студент. 

Елена Владимирова, Социални дейности (випуск 2009-2013) 
Елена беше първият Еразъм студент от България, който замина за Рен, 
Франция, веднага след като й беше „осигурен” договор със СУ, който й 
позволи да го направи. За 3 месеца тя успя да подобри значително нивото си 
на френски език, да се запознае с френската култура и образователна 
система. За обучението си в Рен казва:  
 
„Това е един невероятен житейски опит, който всеки трябва да изживее.Едно 

лично израстване, едно запознаване с нова култура, нов начин на живот и 

преосмисляне на личните ценности.” 

 

На следния сайт можете да намерите и много български студенти в най-различни страни, които могат 

да ви отговарят с точност на множество въпроси: http://www.bgstudents.eu/ 

http://www.bgstudents.eu/


Езикови компетентности и възможности за 

доусъвършенстване 

 Към Софйийски университет има създаден 
Департамент за езиково обучение, където 
студентите могат да избират между 
английски,френски, немски, испански, 
холандски, арабски, португалски, италиански, 
гръцки, турски и руски. Предлага се също 
подготовка за изпитите на Кеймбридж 
FCE,CAE,CPE, както и за ТОЕFL  и SAT 1. 
Департаментът също така е лицензиран център 
за международно признани сертификати по 
английски, руски, френски и гръцки. Също така 
там можете да откриете и курсове по 
компютърна грамотност.  
 

 Програма „Аз мога повече”  е продължение на „Аз мога”, и двете част от европейската 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По нея можеш да кандидатстваш, ако 



започнеш работа на трудов договор в частния сектор и при одобрение ти осигурява ваучер за 
безплатнно изучаване на три нива чужд език. Предлаганите езици са английски, немски, 
испански и френски. Трябва да знаеш, че ако те одобрят и вземеш своя ваучер, но не 
посещаваш курса редовно ще трябва да заплатиш пълната стойност на ваучера. 
Кандидастването става към Бюро по труда в града по местоживеене (по лична карта), но 
ваучерите могат да се използват в езиковите школи в цялата страна, които разботят по 
програмата.  

 

Допълнително обучение 

 Център за образователни услуги - предлага различни едносеместриални, едногодишни 
или двугодишни квалификации в различни области – „Презентация и презентиране”, 
„Убеждаващи техники”, „Управление на екипи”, „Електронен бизнес” и други.  
 
Обученията са групирани в различни модули, а графикът е доста гъвкав, така че да могат 
студентите да се го съчетават и с останалите задължения.. 
 
Също така можеш да се запишеш и само в лектории (30 или 45 часа) в различни направления. 



 

Ти вече си част от  живота на СУ.  През следващите четири години пред теб ще 
има стотици изисквания. Ето защо трябва да бъдеш преди всичко адаптивен и 
отговорен, търпелив и ентусиазиран.   
В следващите редове, ще говори нашият опит. Ще обобщим всичко онова, от 
което сме си изпатили и поучили.  Все неща, които по-трудно би научил от някъде  
другаде. 
 
 

Съвети: 

 По време на летния семестър на втори курс трябва да избереш един от 
трите профила - „Социална работа в сферата на трудовата заетост”, 
„Клинична социална работа”или „Социална работа с деца и семейства”. 
Разделението по профили започва от трети курс, т.е. имаш около година 
и половина в университета, през която можеш да проучваш програми, 
преподаватели, перспективи и възможности, за да направиш своя 
информиран (правилен) избор. И най-вече – използвай всичко това, за да 
немериш себе си и мястото си в широкия обхват на социланите 
дейности. 



 В специалност „Социални дейности” трябва да преминеш през 5 практикума (през първите 5 
семестъра) и през 2 летни практики (съответно след първи и след втори курс). Лятната 
практика се провежда в избрана от теб институция за социална работа – агенции за подбор на 
персонал, неправителствени организации, държавни социални институции и т.н.  
 

 Курсовите работи, които трябва да разработиш по време на следването си са три на брой и са 
на тема по твой избор и по дисциплина, която лично на теб ти харесва. За параметрите на 
курсовата работа, съдържанието и начина й на изготвяне се консултираш със съответния 
преподавател. Ти сам определяш в кой курс/семестър да ги напишеш. 
 

 Нашият университет използва европейска система за трансфер на кредити – ECTS. Кредитът 
представлява точките, които получават студентите за всяка премината дисциплина, практикум 
и курсова работа. За всяка една академична (учебна) година, задължително трябва да събереш 
минимум 60 кредита (по 30 на семестър). Избираемите дисциплини, които задължително 
трябва да предпочетете са различен брой всеки семестър и се заявяват предварително през 
предходния. 
 

 



 За да бъде успешен края на следването ти, трябва да се явиш на държавен изпит или да 
разработиш и защитиш дипломна работа, ако средният ти успех е над Отличен (5,50). За целта 
предварително трябва да депозираш молба с темата и ръководителя на дипломната работа. 
 

 Когато  пишеш академични трудове, използвай стандартен шрифт (Times New Roman 12) с 
междуредие 1,5.  Като цяло текстът трябва да има приличен вид. Тук е важно да се отбележи, 
че оформяйки отделни абзаци с 1 ред междуредие, то не трябва да започваш новата мисъл 
по-навътре и обратно. Друго, което е важно да знаеш, е че главната страница и тази с 
цитираната библиография са задължителни за всяка академична разработка. И накрая, когато 
си готов, запаметявай своите писания, така че да могат да бъдат  четени и от по-стари версии 
на Word.  Иначе рискуваш да си навлечеш гнева на преподавател и трудът ти да не бъде 
оценен. 
 

 Уверения, предназначени да послужат пред НОИ, ПСБО и БДЖ са безплатни, но при повечето 
други институции е нужно предварително да бъдат заплатени 3 лева в Паричен салон. 
Уверението ще бъде подпечатано срещу касовата бележка. 
 

 Софийски университет предлага голямо разнообразие от спортове, сред които можеш да 
избираш. Ранното записване ти осигурява възможността да практикуваш спорта, за  който 

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti_i_departamenti/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport


имаш най-голямо желание . Ще имаш възможност само до три пъти да промениш мнението 
си до края на сесията за записване. 
 

 Спортът като учебна дисциплина в нашия факултет не е задължителен, но освен за чисто 
психическото и физическо усъвършенстване, спортът е от значение и по ред други причини. 
Обучението по спорт завършва с оценка в края на всяка учебна година, която влиза в общия 
бал при кандидатсване за общежитие и стипендия. Освен това за прехвърляне на студентски 
права или работа в чужбина, оценката по спорт е задължително условие за справката или 
дипломата. 
 

 Обръщението към твоите преподаватели трябва да включва тяхната научна титла/степен 
(асистент, доктор, доцент, професор) придружена с фамилията им. 
 

 
 

И ето те тук, към края на твоето пътешествие из тази книжка.  
Ние, като твои ментори, ти показахме нашия свят, който сме създали с много труд и желание. А ти сега 
освен да го съхраниш, трябва да го  развиеш в нещо специално.  

 
Ти избираш как?! 



 
 
 

Ти прочете всичко, което се сетихме да напишем, но това 
не означава, че е всичко, което можем да ти кажем – 
попитай ни. 
 
 
E-mail: mentoringsu@gmail.com 

                FB page: Менторска програма – СД СУ 2012/2013 
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