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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДЕКАНА 

 
 

Скъпи първокурсници, 
 
Днес е първият ден от новия ви живот 
на студенти в академичното 
семейство на Стопанския факултет. 
В най-престижната институция за 
обучение по икономика и управление в 
страната студентите по традиция не 
са само слушатели на лекции и 
упражнения, те са дейни участници в 
усъвършенстването на учебната среда, 
сподвижници на многобройните 
студентски организации – Бизнес клуб, 
Алумни клуб, Клуб „Спектър“, 

АИЕСЕК, както и на новите начинания и сдружения, на които 
решат да дадат начало.  
Наред с отговорността по усвояването на учебния материал в 
съответствие със стандартите на взискателните преподаватели, пред 
вас стои задачата да станете част и да продължите да формирате 
интелектуалната общност на възпитаниците на Стопанския 
факултет, да затвърждавате наложилата се във водещите компании в 
България представа за превъзходството на професионалната 
подготовка тук. Призвани сте да градите положителния образ на 
факултета и пред познатите и близките си, пред бъдещите кандидат-
студенти от вашите училища и родни градове. Заедно, обединени в 
студентските сдружения, ще допринасяте за разширяването на връзките 
на академичната ни институция с предприемачи и ръководители на 
предприятия, ще каните интересни лектори от различни сфери на 
стопанския и социалния живот в извънкласни форуми, за да разказват 
на вас, най-будните студенти, нещата, които ви вълнуват от 
актуалната икономическа практика.  
Включвайте се в инициативите на деканското ръководство на 
факултета, в организацията на международните годишни конференции, 
които ще ви дадат възможност да се докоснете до европейската и 
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световната научна общност, в подготовката на годишния бал на 
завършилите, на който ще се запознаете с реализиралите се ваши 
предшественици от същите студентки скамейки, посещавайте 
гимназиите, в които доскоро сте учили, в рамките на редовните 
представяния на факултета пред елитните средни училища, за да 
споделяте за възможностите, които ви се разкриват. Възползвайте се 
от международните програми, за да принесете ценен опит обратно в 
родната страна. Взаимодействайте активно в социалните мрежи с 
профилите на факултета, за да повишите видимостта на общите ни 
начинания. Запознавайте се със студентите от горните курсове, за да 
получавате важни съвети относно следването и да бъдете винаги в добра 
компания. Обръщайте се към преподавателите с въпроси за изучавания 
материал, подходящата учебна литература и конкретните им 
изисквания, за да извлечете най-много от предстоящите години. 
Поддържайте високия академичен дух в новия си интелектуален дом.     
 
Доц. д-р Теодор Седларски 
Декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 

 

ОБРЪЩЕНИЯ ОТ СЪСТАВИЛИТЕ 
 

Скъпи приятели, 
 
Екипът на Кариерния център ви 
приветства с добре дошли в Стопанския 
факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“! 
 
Днес правите важна крачка в кариерния си 
път, стъпвайки върху богат спектър от 

възможности. С полагане на целенасочени усилия и постоянство, както 
и с дейната подкрепа на преподавателите, ръководството и 
възпитаниците на Стопанския факултет, ще откриете собствена 
формула на успеха. Написана с индивидуалния ви почерк, тя все пак ще 
съдържа някои универсални елементи, сред които е информираният 
избор. 
 
Не оставяйте случайността да определи треакторията, по която се 
движите - участвайте активно в организираните срещи с бизнеса под 
формата на кариерни събития, презентации, дни на отворените врати, 
семинари, работилници, изнесени лекции и много други. Чрез тях ще се 
докоснете до различни сфери и полета на реализация, ще опознаете 
многообразието от възможности, за да изберете тази от тях, която ви 
вдъхновява. Тогава посоката ще бъде само една – нагоре.  

 
С пожелания за попътен вятър! 

 
Доц. д-р Боряна Богданова от екипа на Кариерния център 
 
Кариерният център на Стопанския факултет на Софийския университет 
подпомага професионалната реализация на студентите като осъществява и 
поддържа активни контакти с работодатели и им сътрудничи в подбора на 
кадри.  
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Скъпи първокурсници! 

От името на Алумни клуба, имам 
удоволствието да Ви  поздравя за приемането ви 
в Стопанския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Това 
наистина е сериозно постижение за вас –вече сте 
студенти и имате възможност да се обучавате в 

най-престижното висше бизнес училище в България.  

Мога да си представя вълнението, което изживявате сега, а още повече 
от това, което ви предстои, тъй като и аз съм била на вашето място 
преди години.  

Когато прекрачите прага на университета, вече нищо няма да е 
същото. Ако до този момент основната ви цел е била да се подготвите, 
за да ви приемат в университета, то оттук нататък ви предстои 
подготовка за голямата сцена – тази на истинския живот, на 
задълбоченото и осъзнато натрупване на знания и умения за вашата 
професионална реализация и самостоятелност. Отсега нататък вие 
имате сериозна отговорност към себе си, а именно - да се учите, да се 
изграждате, да откривате възможности за развитие и реализация, най-
общо казано да търсите своя път в конкурентния и глобален свят.  

Предстоят ви четири неповторими години. И вие трябва да ги 
оползотворите максимално. Сега, защото това прекрасно и 
очарователно време няма да се върне. Така че, изживейте своето 
следване пълноценно!. Ще има много нови приятелства, някои от 
които са най – силните и остават за цял живот, ще има много 
забавления и приятни емоции, но ще има и сериозно учене! Отдайте му 
дължимото внимание и усърдие сега  - през тези четири години. Няма 
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да съжалявате - отплаща се многократно, когато започнете своята 
професионална реализация. 

Всеки един от нас, завършилите успешно Стопанския факултет, е 
доволен от избора, който е направил и цени както образованието и 
подготовката, така и приятелствата и контактите, които е създал и 
вероятно продължава да създава  сред колегите от факултета.  

Целта на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет е 
да поддържа тази среда активна и ползотворна, да насърчава връзките 
и взаимодействието между нас. Когато завършите и вие ще се влеете в 
тази общност, където ще намерите съмишленици, приятели и подкрепа. 

А дотогава: 

Изживейте пълноценно всяка минута от предстоящите години! Учете, 
развивайте се, бъдете будни и мотивирани! 

Така ще можете да вземате това, което ви се полага и да вървите към 
своята дефиниция на Успеха. 

 
Желая на всички на добър час и успех! 
 

Севдалина Василева 
Председател на Управителния съвет, 
Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет 
 
Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет на Софийския 
университет, или както накратко го наричаме Алумни клуб, обединява 
завършилите факултета през годините. Към 2015 г. членовете му са над 
1000 завършили Стопанския факултет, много от които днес са изявени 
професионалисти, мениджъри и собственици на компании. Алумни 
клубът работи за изграждането и поддържането на активна социална 
мрежа, както и подпомагане на професионалната реализация на своите 
членове и студентите. Сдружението е медиатор между настоящите 
студенти, възпитаниците на факултета, академичната общност, бизнеса и 
институциите с цел взаимна информираност, контакти и сътрудничество. 



  

10 

 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С АДМИНИСТРАЦИЯТА! 
 
Илона Цицелкова 
Инспектор „Учебни въпроси”  
стая 410 
ilona@feb.uni-sofia.bg 
тел. 02 873 83 10; 02 8005111,  
2, 3 ,4 /вътр. 445  

 
Бистра       Стефка 
Иванова      Тошева  
 

Инспектори „Студенти” – Бакалаври 
офис 100 

b.ivanova@feba.uni-sofia.bg 
s.tosheva@feb.uni-sofia.bg 

Тел.: (+359 2) 8739941 
 

 
Лилия   Недялка 
Димитрова    Милева 

Инспектори „Студенти” – Магистри 

        офис 130 
        liliab@feb.uni-sofia.bg 
       mileva@feb.uni-sofia.bg 

          Тел.: 02/872 39 27 
                             Тел.: 0878 437 462 

 
Алида Ризова 
Инспектор „Международна дейност”, 
докторанти и чуждестранни студенти 

офис 409, alida@feb.uni-sofia.bg 

Отговаря за: Международен обмен 
Тел.: 02/873 83 10 

mailto:desi@feb.uni-sofia.bg
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Весела Мишева 
Секретар на Стопанския факултет 
офис 404, info@feb.uni-sofia.bg 
Тел.: 02/873 83 10 
 

 
Елеонора Николова 

Редактор 
Офис 517, eleonoran@feb.uni-sofia.bg 

Тел.: 02/971 10 02 (489) 
 

 
Венета Симеонова 
Касиер 
офис 408  
Тел.: 02/873 83 10 
 

    Венцислав Стоилов 
   Главен счетоводител 
                      офис 407 

                              v.stoilov@feb.uni-sofia.bg
                     Тел.: 02/ 873 83 10 

 
Вяра Събева 
Зав. библиотекар 
зала 500  
vyara@feb.uni-sofia.bg  
Тел.: 02/ 971 10 02 (531) 

mailto:eleonoran@feb.uni-sofia.bg
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Чети информацията на стените, таблата и страниците 
във Фейсбук! 

Поне веднъж в седмицата проверявай уебсайта на 
факултета за актуална информация! 

ПОДВОДНИ КАМЪНИ 
 

www.uni-sofia.bg/feba 

 

 Според Закона за защита на личните данни 
администрацията няма право да дава информация за 
студентския статус на външни лица (били те родители 
или приятели). Предварително обсъждай с близките си 
всичко необходимо. Ако все пак се наложи те да се 
свържат с администрацията, нека носят упълномощаващо 
писмо. 

 Присъствието е важно, макар да не е задължително – 
необходимо е да знаеш изричните изисквания и план на 
всеки преподавател за текущата работа през семестъра и 
сесията. 

 Спортът през първата година е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. По-
добре се запиши по време на обявените срокове (ще ги 
откриеш на таблата), за да нямаш проблеми след това.  

 Работа на пълен работен ден отнема от качеството на 
учението – по възможност не я започвай докато учиш за 
бакалавър, особено ако не си убеден, че ще можеш да 
съвместиш двете неща. Това е по-скоро времето за 
стажове и трупане на опит, за да откриеш какво те влече и 
какви са силните и слабите ти страни. 

 
 

http://www.uni-sofia.bg/feba
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ОЦЕЛЯВАНЕ 
 
Безспорно студентските години са едни от най-веселите, най-
щурите, изобщо най-хубавите! И все пак понякога 
студентските години са въпрос на оцеляване: да оцелееш до 
края на лекцията, преди изпита, след „поливането” му. Всичко 
е въпрос на балансиране. Подминавай лошото с усмивка, 
търси хубавото и продължавай напред! От нас – малко 
полезни всекидневки за из път. 

 Храна: На приземния етаж във факултета (блок 3) има 
евтин ресторант с богато меню, във Философския факултет 
(блок 4) също има ресторант. Зад малкия стадион „Академик” 
има заведение. Наблизо е и бившият хотел „Плиска“, в чиито 
околности има богат избор от fast food.  

 Кафенета: Има няколко хубави кафенета около СтФ. По 
пътя към „Плиска“ се намира Киара. 

 Лекции: Те продължават 4-6 часа на ден, а понякога дори 
повече. Натоварването е неравномерно разпределено през 
седмицата. За някои курсове има присъствени листове.  

 Библиотека: Карта за библиотеката в СтФ се получава от 
централната библиотека в Ректората или в блок 2 зад 
Стопанския факултет срещу студентска книжка, снимка и 5 
лева. От няколко години се използват и електронните 
студентски карти ISIC. В библиотеката има и свободен достъп 
до компютри, интернет, платени електронни библиотеки. 

 Транспорт: СтФ е удобно разположен между Студентски 
град и Центъра. Тук спират тролеи 4, 5, 8, 11, както и автобуси 
84, 184, 280, 305, 306. на около 5 минути от СтФ се намира 
спирка „Хотел Плиска”. Там спират всички линии на 
градския транспорт, които минават по бул. „Цариградско 
шосе”. Всички пунктове на Центъра за градска мобилност 
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можеш да откриеш на сайта на компанията: 
http://www.sofiatraffic.bg 

 Забавление: В Студентски град и в центъра на София 
има приятни места за забавление за всеки вкус. Няколко пъти 
годишно Бизнес клуб организират Парти на факултета, което 
се провежда в някои от клубовете в центъра. Сдружението на 
възпитаниците и клуб „Спектър“ организират ежегоден Buddy 
Bowling. Следи сайта, страниците във Фейсбук, таблата и 
плакатите. 

 Студентски организации: Ако се развиваш и странично 
от учебната дейност, ще бъдеш по-подготвен и желан от 
потенциални работодатели. Сред организациите, в които 
можеш да участваш, са: Бизнес клуб, клуб „Спектър,” 
Факултетен студентски съвет, AIESEC, Сдружение на 
възпитаниците, Кариерен център и т.н. Има и специални 
младежки нестопански организации, като например AEGEE – 
организация за международен младежки обмен, семинари и 
конференции.  

 Чуждестранни студенти: Повечето от редовните 
чуждестранни студенти се обучават в платена форма на 
обучение. В СтФ идват най-често студенти от Гърция и 
Китай, както и голям брой обменни студенти по програма 
„Еразъм+“, най-често от Германия, Франция, Полша, 
Португалия и Испания. Освен с разликата между 
университетската и училищната среда тези студенти се 
сблъскват и с различна култура. Затова преди да ги подминеш, 
помисли как би искал да бъдеш посрещнат като студент в 
чуждестранен университет. А и повечето студенти владеят 
английски език, така че това е допълнителна възможност да 
упражниш езика и да научиш повече за чуждата култура. 

 Извънучебни дейности: Много други дейности са 
приятни и полезни за личното ти развитие. Можеш да се 
занимаваш с дебати към Национална асоциация „Дебати” или 
с аматьорски театър към Университетския театър Алма@лтер. 



  

15 

 

На стадион „Академик” спортните занимания са безплатни 
срещу студентска книжка. Ако желаеш да се занимаваш с 
танци, можеш да се запишеш на някой от многото платени 
курсове – напр. на стадионите „Академик” и „Васил Левски”. 

 Важно: Спазвай сроковете за заверки и записвания, за да 
ти бъде по-лесно. Информация за тях ще виждаш на таблата 
на 1-вия етаж, както и на сайта на факултета. Влез в имейл и 
Фейсбук групите на факултета, така ще получаваш 
разнообразна информация. Бизнес клуб, Кариерният център 
на факултета и Алумни клуб разпространяват покани за 
международни семинари, обяви за работа и други интересни 
предложения. Бъди активен, интересни възможности има 
много и непрекъснато – само трябва да ги откриеш. 

ЕЛЕКТРОННА СТУДЕНТСКА СИСТЕМА И 
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
В Софийския университет действа единна система за 
управление на студентска информация – СУСИ4. На сайта 
https://susi.uni-sofia.bg ти се предоставят данни за 
студентския статус, взети и невзети изпити, оценки, кредити, 
учебен план и друга важна информация. Другият сайт 
http://elearn.uni-sofia.bg/ е платформа за електронно 
обучение. Платформата е разделена на категории - курсове по 
факултети. Много лектори и асистенти в СтФ използват 
Elearn по време на обучението. В началото на лекциите или 
упражненията, преподавателите предоставят ключ за достъп 
до съответния курс. С този ключ можеш да се запишеш в 
курса и да имаш достъп до електронните ресурси в него.  
И двете системи са важни и ще ти бъдат полезни. За да имаш 
достъп до тях трябва да вземеш своето потребителско име от 
http://cas.uni-sofia.bg/index.php. На този линк ще видиш 
форма, в която трябва да попълниш факултетния си номер и 
ЕГН. Системата ще ти предостави потребителско име. 
Следващата стъпка е СУСИ4. Там можеш да влезеш с 

https://susi.uni-sofia.bg/
http://elearn.uni-sofia.bg/
http://cas.uni-sofia.bg/index.php
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даденото ти потребителско име и парола твоето ЕГН. 
Влизайки в системата, трябва да промениш паролата. След 
тази стъпка вече имаш достъп до СУСИ4 и до Elearn. 
Потребителското име и новата ти парола важат и за двата 
сайта. Приятно ползване! 
Повече информация за СУСИ4 и Elearn, както и за системата 
за електронна поща на Стопанския факултет можеш да 

откриеш на сайта на факултета (www.uni-sofia.bg/feba) в 
раздел Система за електронно обучение. 

МАЛКИ СЪВЕТИ 
 УЧЕНЕ 

Ако си мислиш, че те очаква цял семестър купон и почивка, 
то не си съвсем прав. Всъщност, необходимо е да отделяш 
време за самоподготовка по предметите, да прочетеш някоя и 
друга страница и/или да напишеш някой и друг проект. В 
крайна сметка изборът е твой, но от опит ти казваме, че  
изпитите се взимат трудно без да си чел през семестъра.  
Решението оставяме на теб. От нас е само съветът: „Не 
оставяй всичко за СЕСИЯТА.” 
 

 СЕСИЯ 
Сесията е онова нещо, което ще ти се случва два (до три) пъти 
годишно докато си студент. Веднъж през зимата (януари–
февруари), веднъж през лятото (юни–юли) и още веднъж 
през август–септември, ако ти се наложи да се бориш 
повторно с някои изпити.  
Общи характеристики на това нещо: 

1. То не хапе! (Макар че някои изпити могат да ти изядат 
главата.) 
2. В зависимост от това какво си направил през 
семестъра, може значително да си улесниш сесията. 
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3. Внимателно помисли и обсъди с колегите си как да 
разпределите изпитите през сесията, така че да имате 
достатъчно време за учене. 
4. „Полят изпит – взет изпит” е известна максима, но с 
учене е по-сигурно.  

 
От нас : Успех на всички изпити! 

СЪВЕТИ ОТ ВЕЧЕ ЗАВЪРШИЛИТЕ 
 
„Съветите, които бих искал да предам на студентите в 
Стопанския факултет са няколко на брой. На първо място не 
приемайте нищо прекалено лично, мислете позитивно и си 
поставяйте високи цели в кратък и дългосрочен план. Също 
така не разчитайте само и единствено на факултета като 
източник на знания, а развивайте самостоятелно познанията 
си в интересните за вас сфери, участвайте в 
извънуниверситетски дейности и се възползвайте от всяка 
добра отворена възможност. В края, но не на последно място - 
не забравяйте да се забавлявате много!”  
Тодор Енев, IBM 
 
„Това, което искам да ви посъветвам е да бъдете смели, да 
преследвате мечтите си (лични или професионални) и да не 
се страхувате от провала. Провалът е индуциран от 
собствените ви мисли, че няма да успеете. Когато сте сигурни 
в себе си, вие вече сте постигнали целта си.” 
Теодора Каврошилова, GfK 
  
„Бих посъветвал студентите да се стараят да развиват 
техническите си познания, тъй като технологиите са навлезли 
във всички сфери на бизнеса и тяхното имплeментиране ще 
се задълбочи. Да бъдат социални и динамични и да се опитат 
да изградят добра мрежа от професионални контакти. Добра 
практика за това е създаване на LinkedIn профил и не на 
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последно място - да се насладят на приятната страна на 
следването си” 
Мартин Иванов, HP 
 
„Не приемайте за даденост всичко, което пише в учебниците, 
а задавайте колкото можете повече въпроси. Мислете от рано 
за желаното кариерно развитие, приоритизирайте и работете 
в тази насока. Социалните контакти в универсетитета са много 
важни и не трябва да се пренебрегват. И не на последно място 
- не забравяйте да се забавлявате.“ 
Мартин Русинов, Луфтханза 
 
 „Аз смятам, че няма спадове и провали. Може да има застой 
на развитието. Може да преустановиш развитието си в една 
област и да започнеш в друга, но това не е провал.” 
Милка Дамянова, PWC 
 
 „Щях да се занимавам повече с допълнителни дейности, а не 
само с изпити. След като завърших осъзнах, че има толкова 
много знание освен изпитите и студентът трябва да се 
включва в различни дейности, за да придобие допълнителен 
професионален опит.” 
Наталия Александрова, ЧЕЗ 
 
„Съветът ми към студентите е да взимат знания с пълни шепи, 
когато им се предлагат лесно достъпни. Да не губят време и 
енергия в области, които не са им от интерес, а да дерзаят  
докато не намерят истинското си призвание, където да 
разгърнат потенциала си с желание и мотивация. С много 
труд и желание успехите няма да закъснеят.” 
Пламена Христова, ГлаксоСмитКлайн 
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КАРИЕРА И СТАЖ 
Със сигурност си прав, ако смяташ, че ти е рано да мислиш за 
кариера. И все пак е по-добре да се осведомиш за 
възможностите, които имаш. 
Всяка учебна година десетки от най-големите компании в 
България представят дейността си и свободните работни 
места пред студентите от СтФ. Много студенти са започнали 
професионалния си път след такава среща с работодатели.  
 

Нашият съвет: Бъди информиран! 
 

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 
Ние съдействаме за професионалното ориентиране, 
реализацията и успешното кариерно развитие на студентите и 
сме ефективен посредник между академичните среди и 
бизнеса. 
Екипът на кариерния център подпомага професионалната 
реализация на студентите като осъществява и поддържа 
активни контакти с работодатели и им сътрудничи в подбора 
на кадри. Също така подпомагаме участието на студентите в 
различни стажантски програми. 
При нас може да намерите информация и за конкретни 
работодатели и предлаганите от тях стажантски и работни 
позиции. Винаги сме готови да помогнем при подготовка на 
портфолио за кандидатстване за стаж или работа. 
А ако не сте сигурни към каква сфера да се насочите, ние 
предлагаме кариерно ориентиране и консултиране. 
Кариерният Център е организатор на презентации, семинари, 
обучения, дни на кариерата и други, с участие на 
работодатели и представители на бизнеса. 

Бъди информиран и се погрижи за 
бъдещата си кариера от сега :) 
https://www.facebook.com/feba.careers  
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ФОРУМ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ  
 
Той се организира ежегодно от Кариерния център на 
Стопанския факултет. Участието във форума дава възможност 
на работодателите и студентите да осъществят личен контакт.  
 
Впечатления на студентите: 
 
“Изключителна възможност да се запознаем с работодатели и да 
получим "информация от кухнята", за това какво се случва на 
практика в дадена сфера. Кариерният форум е един от най-добрите 
начини да осъзнаем от какво се интересуваме и с какво искаме да се 
занимаваме.” 
Рени Панчева, алумни 
 
“Останах с добри впечатления от кариерния форум. Беше ни 
предоставена възможността да се запознаем с различни компании 
от финансовия и реалния сектор по време на презентациите, както 
и да се възползваме от предложенията за стажове, което е важно, 
когато сме в началото на професионалния ни път.” 
Камелия Косекова, 4 алумни 
 
“Посредством подобни събития ние, студентите, имаме възможност 
да научим какви умения търсят работодателите-т.е., кое в себе си е 
нужно да развиваме. Получаваме и впечатления от работещите в 
дадената фирма и така ни е по-лесно да преценим до каква степен 
биха ни удовлетворили предлаганите работни места. 
Работодателите, от друга страна, разбират какви позиции и условия 
привличат нас, младите кадри, и се опитват да ги удовлетворят. Така 
събитието бива полезно и за двете страни.” 
Лиляна Георгиева, 4 алумни 
 

Интересни събития от последната учебна година: 
 

- Уъркшоп със студенти и представители на бизнеса, 
който международната организация ICAEW проведе в 
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Стопанския факултет. Сред компаниите, които 
работиха със студентите бяха PwC, BDO, 
GrantThornton и Moore Stephens. 

- Първи национален форум за енергийното 
образование в България, част от официалния 
календар на Майските дни на културата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, в която се 
включиха бизнес-лидери от водещи енергийни, 
технологични и индустриални компании, 
представители на енергийни и ютилити компании, на 
университети и средни училища, както и експерти от 
различни области на енергийния отрасъл 

- Майсторски клас "Empirical Methods in Finance", 

организиран от Exeter Risk Management Corporation и 

Сдружението на завършилите Стопанския факултет на 

СУ "Св. Климент Охридски" 

- Съвместен проект на студенти от Стопанския 

факултет и от Факултета по икономически и 

социални науки на Университета Лил 1 - 

конференция, на която са представени възможностите 

за студентска мобилност в рамките на програма Еразъм, 

както и разработения от българските студенти 

двуезичен сайт на тема „Криптовалутите в съвременния 

свят”. 

- Симулация на "Център за оценка" към 

Представителството на ЕК в София с участие на 

първокурсниците - решаване на реален казус, който е 

включен в процедурата за кандидатстване в структурите 

на ЕC във всяка една от държавите-членки. За доброто 

си представяне студентите са наградени с възможност за 

лична среща-разговор с ключови представители на 

местния екип на ЕК. 
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- Работилница Career rEvolution - По време на 

работилницата участниците: се запознават с 

тенденциите на пазара на труда, получават практически 

съвети за представяне на интервю, изготвяне на СВ и 

кандидатстване за работа, създават на кариерна цел и 

кариерен план, разбират как бъдат избрани пред 

конкуренцията. Успешно завършилите курса за 

кариерно ориентиране и предприемачество получават 

сертификат, удостоверяващ умения за целеполагане, 

планиране и лична ефективност 

- Escape Room @FEBA - инициатива на Бизнес клуб 

в Стопанския факултет - доза забавление, примесена 

с малко адреналин и мистерия. 

- Посещение на първокурсниците от Стопанския 

факултет в Представителството на ЕС в София - 

запознаване с дейността на звеното и с възможностите 

за стаж, работа, кариерно развитие и доброволчески 

инициативи в институциите на Европейския Съюз и 

държавите-членки. 

- Pitch.me: Студенти от Стопанския факултет представят 

своите иновативни проекти за нови продукти и услуги 

и дигитални иновации в съществуиващи и 

новостартирали компании 

- Курс по икономическо развитие „Raising a Nation” 

(RAN) - част от т.нар. „Харвардски курсове” -серия 

от лекции, в рамките на които участниците разглеждат 

реални казуси в областта на икономическия растеж и 

развитие. Лекциите се водят от българи, завършили в 

Харвардския университет, които са и инициаторите на 

програмата. В допълнение, участниците развиват и 

собствени проекти с практическа насоченост към 

решаването на реални проблеми в българската 
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икономика, като се срещат с представители от бизнеса, 

публичния сектор, браншови организации и 

асоциации, както и образователни институции. 

- Кариерен форум 3.0 – Нови хоризонти - събира на 

едно място млади, мотивирани и добре образовани 

хора и работодатели, търсещи служители и стажанти. 

Студентите имат възможност да зададат своите въпроси 

и да се ориентират в пазара на труда. В събитието 

вземат участие двадесет компании, водещи 

работодатели в сектора: Deloitte; Cargill; Stanton Chase; 

Experian; Заедно в час; Regiocom; Kaufland; Aurubis; 

Fibank; BT Development Services (Rila); ДСК; KPMG; 

Telus International; TMF Group; dm Bulgaria; Transportko 

Sped Ltd; Lidl; ProCredit Bank; Coca Cola European 

Partners; Sutherland, които прдлагат на студентите 

стажантски позиции и работни места в зависимост от 

интереса и възможностите за работа. 

- Семинар с реални казуси на Cargill в Стопанския 

факултет: ВИЖ ЗАД ЧИСЛАТА – представяне на 

периодични счетоводни отчети, годишно счетоводно 

приключване и изготвяне на годишен финансов отчет. 

НА срещата са дадени отговори на много въпроси, а на 

най-смелите и най-питащите са раздадени награди. 

- IBM ThinkHub Student Conference - В рамките на 

събитието студентите се запознаха с дейността на 

различните операции на компанията в България, 

потопиха се в атмосферата на Procurement Center, 

срещнаха се с мениджъри от различни звена, работиха 

по реални бизнес казуси, запознаха се с кариерните 

възможности в организацията и получиха полезни 

съвети за процеса на кандидатстване за работа в 



  

24 

 

международни компании в специално проведената „CV 

клиника“. 

- Тест от типа "Стани богат" на маркетингови теми 

с устройства ARS - Техническото нововъведение 

позволява на студентите да проверят възможността си 

да решават въпроси в състояние на натиск. Най-добре 

представилите се получиха допълнителни точки за 

оценките си от текущ контрол.  

АЛТЕРНАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ 
КАНАЛИ 
 
Сдружение на възпитаниците 

 Обслужва възпитаници на Стопанския факултет, 
настоящи студенти и работодатели. Повече информация 
за нас можеш да намериш на сайта на факултета.  
 

Кариерен център 

 При нужда от кариерни насоки, можеш да се свържеш с 
нас на careers@feb.uni-sofia.bg или на тел. 870 21 18. 

 

  Обяви за стажове и конкурси 
Можеш да ги намериш в рубриката „Предложения за работа“ 
на страницата на Кариерния център към сайта на факултета, 
както и във Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/feba.careers.  
Профил в Twitter: twitter.com/feba_careers 
 

 Групи на факултета, Алумни сдружението и 
Кариерния център 

Можеш да откриеш групите в социалните мрежи Facebook, 
LinkedIn и Twitter. 
 

https://www.facebook.com/groups/feba.careers
http://twitter.com/feba_careers
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КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, ОБУЧЕНИЯ, 
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
Студентите на СтФ често печелят различни конкурси и 
участват в стимулиращи и интересни програми. За да 
получиш повече от университетското си образование, следи 
сайта и кандидатствай за множеството възможности, които 
редовно се обявяват във факултета чрез Кариерния център, 
Сдружение на възпитаниците, Бизнес клуб, Администрацията 
и Центъра за образователни услуги (вж. по-долу). 
 

Конкурси 

 Ежегоден конкурс за есе на икономическа тематика на 
Фондация „Атанас Буров” 

 Конкурси за финансиране на научноизследователски 
проекти към МОМН, фонд „Научни изследвания” 

 Ежегоден конкурс на Job Tiger 

 Ежегоден конкурс за есе на Посолство на Република 
Ирландия 

 Конкурс „Лаборатория за слава” на Британски съвет и 
МОМН 

 Конкурс за Бизнес план в областта на Иновативните 
технологии 

 Платени стажове в структурите на ЕС администрацията 
 
Обяви за актуални конкурси можеш да намериш на уебсайта 
на факултета в раздел За студентите - актуално, както и на 
електронните табла в сградата. 
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Събития и инициативи, които също могат да бъдат 
полезни за кариерното ти развитие: 
 
Курсът „Техники за успешно кариерно развитие - бърза 
пътека“ е изборен за студенти от първи до четвърти курс. 
Провежда се през летния семестър на всяка учебна година и е 
насочен към подпомагане на кариерното ориентиране на 
студентите. Гост-лектори от водещи компании представят 
различни възможности за реализация. В хода на курса ще 
добиеш представа за това, с което ще се сблъскаш, докато си 
търсиш работа и за това как да се справяш в подобни 
ситуации. Ако си заинтересован, следи електронните таблата 
във факултета. 
 
Майсторските класове на бизнеса са съвместен проект на 
Междууниверситетски център за развитие на кариерата на 
УНСС и Българския форум на бизнес лидерите и обикновено 
се провеждат ежеседмично от ноември до май. 
 
Бизнесът в действие е програма на AIESEC, в която 
предварително избрани 60 студенти участват в тридневен 
уъркшоп, разработен от водещи компании. Работи се по 
реални казуси в конкурентна среда. 
 
Едноседмични обучения, семинари и конференции за 
младежи от ЕС по следните теми: 
 

 човешки права 

 междукултурен обмен 

 етническа толерантност 

 екология и др. 
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Интервю с алумни  
http://spectrumsu.wixsite.com/spectrumclub/blank-c1ih9 
Инициатива, която сближава студенти, възпитаници и бизнес 
партньори на Стопанския факултет.  
 
Представяме ви кратък откъс от срещaта на Михаела 
Иванова, студентка в 4 курс,  с позитивната Вероника 
Тошева, която от четири години работи в ПроКредит Банк 
като Експерт Връзки с клиенти. Участва и в представленията – 
част от дарителската инициатива „ПРОтегни ръка“ 
/www.protegniraka.bg/, развивана от служителите на ПроКредит 
Банк:  
 
Защо избра Стопанския факултет за магистратурата си? 
Изобщо не се поколебах при избора. Избрах Стопански 
факултет заради приятелите ми, които споделиха много 
позитиви за качеството на обучение и атмосферата.  
Какво е това, което те заинтригува в професията ти и 
какво е значимото в нея? 
Моята позиция - Експерт Връзки с клиенти, е нещо, според 
мен, много специално. Специално, защото ежедневно се 
докосваш до фирмите в България. Срещаш хората, които 
сами са създали бизнеса си, по техния начин. И те споделят 
тази информация с теб. Можеш да пиеш от извора. Разбираш 
как икономиката в България функционира и благодарение на 
какво. Срещаш се с хора от всякакви браншове и с всякакъв 
опит. Това е незаменимо и най-интригуващото за мен.  
Какво те провокира да участваш в представленията? 
Това да помагаш на някой в нужда, да правиш нещо за някой 
друг без да търсиш и очакваш възвръщаемост. Това е нещото, 
което ме провокира да се включва и продължавам да участвам. 
Нужни са много усилия, за да направим ролите си на ниво – 
десетки часове репетиции и самоусъвършенстване, но когато 
имаш екип и кауза нещата се получават. 
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Стипендии 
Редът и условията за предоставяне на стипендии по успех и 
социални стипендии можеш да намериш на сайта на СУ „Св. 
Кл. Охридски” (www.uni-sofia.bg) в раздел Студенти.  
Първокурсниците имат право на стипендия едва за летния 
семестър, като представят средния успех от първия семестър. 
Молбите за стипендии са по образец, достъпен на сайта на 
факултета. Попълненият формуляр се предава на 
инспекторите „Бакалаври“ (офис 100) в съответните срокове.  
Стопанският факултет поддържа връзка с работодатели, които 
проявяват корпоративен интерес към привличането на млади 
кадри от факултета и осигуряват стипендии по време на 
обучението.  
Често на сайта на факултета можеш да намериш и 
информация за стипендии, които чуждестранни университети 
отпускат на български студенти. 
Следи обявите! 

Програмата ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за 
реализиране на определен период на обучение в европейски 
висши училища, който период е строго регламентиран от 
Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 
календарни месеца за една академична година. Програма 
ЕРАЗЪМ+ е изключително привлекателна за студентите от 
ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните 
две причини: 
1. Осигурява достъп до други европейски висши 
образователни системи, без заплащането на академични такси 
и при условията на пълно академично признаване на периода 
на обучение в приемащата европейска институция. 
2. Създава условия за културен и социален досег и 
съпричастност по време на периода на престой в приемащите 
европейски държави. 
 

http://www.uni-sofia.bg/
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За периода на обучение в европейските висши училища по 
програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: 

 Академична такса за обучение 
 Такса за регистрация в приемащата институция 
 Такса за полагане на изпити 
 Такса за достъп до лаборатории 
 Такса за ползване на библиотеки 

 
Срокове и възможности за кандидатстване може да намерите 
на сайта на Софийски университет.  

 
Не пропускайте тази уникална възможност! 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
„Програмата „Еразъм“ предлага на студентите възможност, която 
не бива да бъде подминавана. Прекарах 5 месеца в Кьолн, 
Германия, в които имах възможност да се запозная с много и 
различни хора, подобрих езиковите си знания, пътувах, но и 
„сверих часовника“ си за образованието в България и извън нея. 
Първите седмици, минаха без да усетя как, бързо и динамично. 
През деня бяхме в университета, а следобед и вечер се организираха 
разходки из околността, посещения, вечери. Всеки уикенд имахме 
екзкурзия до близък град, парти или друго забавление. После дойде 
ред и за по-академичната част от времето, прекарано там. Ученето и 
подготовката през семестъра се оказаха от голямо значение за 
резултатите накрая. Не е лесно, но с добра организация на времето 
и с повече усилия, високите оценки от изпитите не са невъзможни. 
Докато свикнеш с живота там, семестърът е приключил и идва 
време да се прибираш в България. След края на „Еразъм семестъра“ 
си спомняш само положителните емоции, хубавите неща, които са 
ти случили, и местата, които си имал възможност да посетиш.” 
Деница Пачева 
 
„Като студент по „Еразъм” променяш навиците си на учене, 
разбираш как работи чуждата образователна система, научаваш се 
бързо да се адаптираш - всичко това за мен лично беше трудно, но 
и безкрайно полезно. Програмата спомата за развиването на 
езикови умения, подпомага културният обмен и бих препоръчала на 
всеки студент да се възползва от прекрасната възможност, която 
университета му предлага” 
Ина Петрова 
 
„Бих казала, че „Еразъм” е нещо, което всеки трябва да опита. Да, 
не е лесно да си далеч, има трудности и моменти, в които имаш 
само себе си, но всичко си заслужава в името на това да се 
докоснеш до нещо толкова различно.  Имаш възможността да 
опознаеш нови хора, да пътуваш много, а също така и да се 
справиш с предизвикателството да се приспособиш на място, което 
е тотално различно от това, на което си свикнал в България.” 
Десислава Колева 
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Център за образователни услуги (ЦОУ) 
 
ЦОУ е обслужващо звено на СУ „Св. Климент Охридски”. 
Обучаемите в центъра имат възможност сами да избират 
какво и колко да изучават, кога да се запишат или откажат, с 
какво още да повишат квалификацията си.  

ЦОУ предлага едногодишни и двугодишни квалификации: 
Бизнес комуникация, Фирмено управление, Сътрудник в 
международен отдел, Кореспондент на средства за масово 
осведомяване, както и едносеместриални квалификации.  
Обучението в ЦОУ е организирано на модулен принцип и е 
срещу заплащане, като се реализира в задължителни и 
избираеми дисциплини.  
От 2007 година ЦОУ е сертификационен център за тестване 
на професионални умения. Чрез Центъра можете да 
придобиете световно признати сертификати на Cisco, SAP, 
CFA Institute, Oracle.   
(Вижте повече на http://vue.uni-sofia.bg). 
 
За повече информация и контакти: www.uni-sofia.bg/ces   
e-mail: freefac@feb.uni-sofia.bg  

 

https://sites.google.com/site/centersu/Home-1/uslugi-na-cou-1
http://vue.uni-sofia.bg/
http://www.uni-sofia.bg/ces
mailto:freefac@feb.uni-sofia.bg
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ЕДНО РАЗЛИЧНО ОБУЧЕНИЕ 
Здравейте, 
Казвам се Иван Иванов и през лятото на учебната 2013-2014 
година имах изключителната възможност да бъда част от 
Лятната предприемаческа програма SEP 2014, провела се в 
САЩ и финансирана от фондация „Америка за България”. 
Целта на обучението бе да изградим иновативни бизнес 
проекти заедно с още 29 българи, групирани в екипи. 
Програмата ни предостави безценни познания за това как се 
достига до иновативни идеи, как се проектира тяхната визия и 
пускането им на пазара, както и различните форми на търсене 
на финансиране за тяхната реализация в това число 
преговори с потенциални инвеститори. Програмата ни 
срещна с десетки инвеститори, собственици на фондове, топ 
преподаватели от най-реномираните американски и 
същевременно световни университети като Babson College, 
където се проведе по-голямата част от обучението ни, както и 
представители на успешни световни корпорации като Google, 
Dropbox и др. 
Лятната предприемаческа програма ме научи преди всичко, че 
колкото и книги да съм прочел и колкото и да съм общувал с 
хора и смятал, че работата в екип ми е позната, всъщност тя 
представлява една отдалечена вселена, за която е необходима 
цяла вечност, за да бъде разгадана. Втората голяма поука от 
програмата за мен беше смазващата воля и неспирна 
инициатива, която всеки човек трябва да притежава, за да се 
справи в иновативното предприемаческо начинание и в 
живота като цяло. Падовете бяха десетки, но човек се научава, 
че нищо не е в състояние да го спре, стига той наистина да 
мечтае, желае силно и работи неуморно. Третото основно 
нещо, което програмата ми помогна да усвоя, бяха безценните 
бизнес и предприемачески познания, без които работещите в 
корпоративната и бизнес среда биха срещнали значителни 
затруднения. SEP ни обрисува модела на виждащия 
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възможностите човек, способен да извлече максимума от всяка 
една ситуация, която макар и видимо негативна, да бъде 
преобърната в неподозирана и сериозна възможност, от която 
да могат да бъдат извлечени множество позитиви. 
Лятната предприемаческа програма ми помогна да преобърна 
своя възглед за предприемачеството и следването на 
собствените ми мечти, които едва година по-късно бушуват с 
пълна пара, на фона на иновативен софтуерен продукт, който 
разработвам с екип от още трима българи, който 2 пъти вече 
спечели предни позиции в инвестиционни надпревари. Въз 
основа на изключителното преживяване и наученото в 
рамките на програмата, сърдечно ви препоръчвам да си 
подарите тази изключителна възможност, кандидатствайки за 
програмата. 
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ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
 
Бизнес клуб е организация на студентите на СтФ, която 
осигурява посреднически и информационни услуги за 
настоящите и бъдещите студенти на Стопанския факултет и 
Софийския университет. Сред дейностите на Бизнес клуб, 
осъществявани през годините са: организирането на седмица 
на кариерата, състезания за решаване на казуси, издаване на 
CV Book, както и работата по младежки проекти. Участието в 
административния и управленския екип на Бизнес клуб е на 
доброволен принцип, като селекцията става след 
индивидуални срещи с всеки кандидат. Бизнес клуб ти дава 
възможност още докато учиш да откриеш силните си страни 
и да направиш най-добрия избор за бъдещето си. Най-
важното е, че членовете на клуба се научават да работят в екип 
– да споделят отговорности, задължения и  радости от добре 
свършената работа. Бизнес клуб е мястото, където всеки може 
да намери много приятели, поле за изява, а покрай това – и 
призванието си.  
Ако искаш да бъдеш част от екипа, следи информацията за 
набиране на нови членове на сайта и таблата във факултета.  
 
Клуб „Спектър” е най-новият проект на студентите от 
Стопанския факултет. Основан е през ноември 2014 г. от 
група второкурсници от специалност „Икономика”. Мотото 
на клуба е мисълта на великия Дж. М. Кейнс, според когото 
отличният икономист не бива да пренебрегва нито една 
научна област, да е наясно със случващото се в света и да 
отправя смело поглед към новите предизвикателства. Клубът 
си поставя за цел да изгради цялостна обща и гражданска 
култура на студентите, да ги подтикне към по-критично 
мислене и да предизвика любопитството им. Това е точната 
организация за хората, които обичат разнообразието, искат да 
разширят кръгозора си и не търпят ограниченията. През 
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първата година от своята работа „Спектър” осъществи три 
успешни събития с видни представители на българската 
интелигенция (проф. М. Констинтинов, Андрей Райчев, 
космонавта Ал. Александров) и създаде свой собствен уебсайт 
с интересни материали от членовете му. Клубът има 
запланувани много други интересни инициативи за 
предстоящата учебна година. Участието е на доброволен 
принцип. В началото на учебната година ще се проведе 
информационна кампания за студентите, желаещи да се 
присъединят към състава. Научете повече за нас: 
www.spectrumsu.wix.com/spectrumclub , 
ww.facebook.com/clubspectrum.su 
email: spectrum_su@abv.bg  
 
AIESEC България е друга студентска организация, в която би 
могъл да се включиш. Ако искаш да научиш повече: 
su.aiesec.bg 
 
В социалната сфера би могъл да се присъединиш към 
Младежки червен кръст, Habitat for Humanity, CVS, 
фондация Лале и др., като по този начин ще натрупаш 
практически организационен опит и познания за социалните 
проблеми на България, Европа, Америка и по-слабо 
развитите страни. 

http://www.spectrumsu.wix.com/spectrumclub
https://www.facebook.com/clubspectrum.su
mailto:spectrum_su@abv.bg
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Бележки 
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