ИНФОРМАЦИОННА
КАРТА
на кандидат за стипендия
на „Сдружение на фамилния
бизнес – България“
за академичната 2022/2023 г.
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1. ДАННИ НА КАНДИДАТА
Име
Презиме
Фамилия
Дата и година на раждане

Висше учебно заведение
Специалност
Курс
Програма

бакалавър

магистър

2. УСПЕХ ОТ СЛЕДВАНЕТО
Отделно за всеки курс
Държавни изпити
Среден успех

3. ПОСТОЯНЕН АДРЕС

4. АДРЕС
ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

E-mail

5. ВЛАДЕЕНЕ
НА ЧУЖД ЕЗИК

www.fbn.bg

6. СТАЖОВЕ

7. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ,
СЕМИНАРИ И ПРОЕКТИ

8. ПОСТИЖЕНИЯ
Стипендии

Награди

Отличия в конкурси

9. ПРОФЕСИОНАЛНИ
ИНТЕРЕСИ

www.fbn.bg

10. В КАКВА ОБЛАСТ ПЛАНИРАТЕ БЪДЕЩАТА СИ ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА?

Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от „Сдружение на
фамилния бизнес – България“ за целите на провеждането на конкурс за стипендианти, в който
участвам.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИЛОЖЕТЕ КЪМ
ПОПЪЛНЕНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
1. AКАДЕМИЧНА СПРАВКА с посочен общ успех от следването, актуална към 01.09.2022 г.

2. КРАТКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА:
Как “Сдружение на фамилния бизнес – България“ да представя успешните фамилни компании
на студентите?
Идеи за комуникационна стратегия на фамилния бизнес, таргетираща студентската аудитория цели, послания и средства
Разработката е във формат по избор, при ограничение на обема на текста до 8 000 символа
(без интервали). Включването на графични елементи, статистически данни и др. е по преценка
на автора.
Насоки и изисквания към съдържанието на разработката:
• Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;
• Логично и структурирано изложение;
• Подходящо онагледяване на анализите;
• Обосновка на най-подходящи цели, послания и средства на комуникационна стратегия на
фамилния бизнес, таргетираща студентската аудитория;
• Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки или данни, да се посочват
използваните източници);
• Представяне на пълен списък на използваните информационни източници.
Информационната карта и разработката по зададената тема трябва да са написани в електронен
формат. Академичната справка трябва да бъде сканирана.
Всички документи трябва да бъдат изпратени в един имейл до адрес tkirova@fbn.bg
Срок за получаване на документите: 1 септември 2022 г.
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