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Типовият модел се предлага за принципно съгласуване и одобрение
от Факултетския съвет на ФП, тъй като това са дейности:
 свързани с потребности и задачи пред академичното
професионално развитие на всички студенти на факултета,

и

 могат да се реализират при перманентно сътрудничестово и
съгласуване
между
преподавателския
състав,
студентите,
администрацията, деканско ръководство и специалистите в центъра
 представляват водещ приоритет и изискване като част от услугата за
предоставяне на съвременно висше образование;
 поради горните обстоятелства са включени и като важен критерий
при акредитация и различни други процедури на оценяване на
дейностите на структурните звена във висшите училища.
В зависимост от заявките на студентите, капацитета на Центъра,
останалите приоритети на факултетската общност през академичната
година и конкретните ситуации, заложените дейности ще се реализират
екипно и при предвидения съгласуван регламент.
Дейности
В партньорство с алумнидейностите към ФП,
поддържане на база данни за
завършилите студенти и
тяхната професионална
реализация по специалности.

Период

Перманентен

Специалисти

Екип от Центъра в
партньорство с преподаватели,
учебен отдел на Факултета

Периодично проучване на
мнението на студенти,
преподаватели, работодатели
за подготовката на студентите
от факултета (анкетни
проучвания)

Представяне на
специалностите от
преподаватели и завършили
студенти пред
първокурсниците от факултета

Създаване (или добавяне във
вече съществуващия сайт) на
онлайн пространство
(специален раздел за
първокурсници) с информация
за: специалността и
дисциплините (избираеми
също); практикуми;
преподаватели; календар;
специфики на академичните
взаимоотношения;
административно обслужване
(кой за какво отговаря),
срокове, карти с учебните
кампуси и транспорт,
библиотеки, базови
институции (контакти и
представяне). Включване на
курсовия ръководител, избор
на курсов отговорник и кратко
описание на акад. и адм.
длъжности (ас., гл.ас, доц.,
проф., декан, зам-декан), на
образователните равнища
(бакалавър, магистър,
докторант) – или с линк към
вече същесвуваща
информация; актуална

Дву-тригодишен
период през
последен
Екип от Центъра съвместно с
семестър на
администрацията на Факултета
бакалавърско
равнище
1) Екип на Центъра по
професионално и кариерно
развитие с ръководител доц.
В деня ня
Богданова, проф. Мерджанова,
официалното
кариерен консултант Кръстина
откриване на
Тодорова -дакторант,
новата
доброволци-студенти от
академична
горните курсове и в
година.
партньорство и съгласуване с
деканско ръководство, курсови
ръководители и преподаватели.
Перманентна
Основно ще се поддържа от
дейност
докторант Кръстина Тодорова,
в партньорство с Вержиния
Райкова, доброволци
сътрудници студенти, в
партньорство и съгласуване с
курсовите ръководители и
деканско ръководство

информация за семинари,
конференции, стажантски
позиции, работа,
доброволчество, инициативи и
др.
Представяне на профилите по
специалности
Срещи със завършили
студенти, работещи по
специалността
Представяне на възможности
за академична мобилност и
младежка мобилност.
Студентски дебюти
Развитие на модел на
менторство и подпомагане на
текущата връзка между курсов
ръководител, ментор и
кариерен консултант.
Предоставяне на възможност и
консултирана работа при
заявка по индивидуална
учебна книга за академично
кариерно развитие
"Ежегоден тридневен
обучителен семинар в
творческа университетска база
Гюлечица" с третокурсници от
трите специалности на
факултета, с два основни
тематични цикъла "Студентски
инициативи" и "Качество на
професионалната подготовка и
професионална реализация" (с
интегрирани консултации и
групови и индивидуални
занятия).
Кариерно информиране и
консултиране по въпроси,
свързани с кариерното
планиране и развитие.
4) Информационни дни на
професионални организации
(Дни на кариерата).

Януари при
второкурсници
Перманентни
дейности

В партньорство от студенти и
преподаватели
Сътрудници на Центъра,
Кръстина Тодорова с р-ли доц.
Богданова и проф. Мерджанова

Перманентна
Специалисти от Центъра
дейност на сайта
Перманентен

Перманентна
дейност

Май

Перманентна
дейност
Април-май

Екип от Центъра

2) Ментори по курсове, кариерен
консултант Кръстина Тодорова,
доц. М. Богданова

3) Екип на учебно-научната
лаборатория и Центъра.

Кариерен консултантдоброволец, Кръстина
Тодорова
Специалисти от кариерния
център, в партньорство с
преподаватели, базови

специалисти, администрация
Организиране на работилници
за усвояване на специфични
кариерни умения – създаване
на автобиография,
Два пъти
мотиационно писмо,
годишно
кандидатстване за стаж,
работа, доброволческа
позиция.
Неформално образование в
академична среда – студентски
Перманентно
инициативи, празници, каузи и
т.н.
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Екип от Центъра в
партньорство с доброволци
докторанти и студенти от
горните курсове, както и нащи
завълршили студенти
Екип от Центъра,
преподаватели, курсови
ръководители
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