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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ЧЕСТИТ СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК!
УСПЕШНИТЕ КАРИЕРИ

Gaudeamus Igitur
1. Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus; (2)
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus! (2)
4. Vivat academia, Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,

В този брой на бюлетина
ще
представим
студенти
от
Югозападен
университет,
които
градят своята кариера, докато се
обучават в Университета.
В конкурса „Зелената
политика на Европа”, обявен от
Радио Благоевград и евродепутата
проф.
Владко
Панайотов,
от
Югозападен
университет
бяха
отличени студентите Стела Маркова
и
Никола
Цветанов,
които
предложиха своите виждания за
бъдещето на планетата Земя.
Отличените
есета
и
авторите им ще бъдат представени в
ефира
на
Радио
Благоевград.
Наградата за победителите е пътуване
до Брюксел и посещение на
Европейския парламент.
Стела Маркова - ІV курс,
специалност "Европеистика", ПИФ:

ни програми и стратегии за създаване
на една по-добра, „по-зелена” Европа,
Съюзът дава пример на целия свят
как с голямо желание и дълбоко
осъзната отговорност към природата,
европейските граждани градят поустойчива и сигурна заобикаляща ги
среда. Помагайки на Европа, ние
помагаме и на цялата планета, за
която цветът на кожата, религията
или различните ни възгледи нямат
значение, когато става въпрос за
грижата за нашия общ дом – майката
природа .
Никола Стоянов Цветанов –
студент
ІІІ
курс,
специалност
„Режисура”:

Semper sint in flore! (2)
os habebit humus! (2)

Скъпи колеги,
Студентско
правителство
и
парламент
към
Правноисторически
факултет
ви
поздравяват с настъпващия 8-ми
декември – празник, изпълнен с
настроение,
споделено
приятелство и увереност, че вие
сте важните! Бъдете здрави,
академично любопитни, търсещи и
знаещи! Бъдете промяната, която
искате да видите! Трупайте
знания и направете всичко, което
зависи от вас! С пожелания за
успешна сесия и весели празници!
Александрина Андреева,
Президент на
Студентско правителство
Счита се, че студентският
химн Gaudeamus igitur е използван
още през 13 век и авторите му са
неизвестни. Съвременният текст е
написан от скитащия немски поет К.
В. Киндлебен през 1781 г., а за
мелодия е използвана по-рано
създадена (1717) песен от Я. Г.
Гюнтер.

За конкурса, организиран
от радио Благоевград, разбрах съвсем
случайно,
докато
сърфирах
в
интернет , а и наградата - посещение
на Европейския парламент - ми е
била мечта. Въобще не съм очаквала
да ме изберат сред финалистите, но
ето че се случи.
В есето представих моите
виждания за "зелената политика на
Европа", които се изразяват най-вече
в разбирането, че европейците са
осъзнали, че не могат да бъдат само
консуматори - те трябва да се борят
за запасяването и възстановяването
на природата и нейните ресурси.
Европа, инвестирайки в ''зелени''
проекти,
като прилагането
на
енергоспестяващи технологии или
въвеждането
на
възобновяеми
енергийни източници, всъщност
инвестира в едно по-доброто бъдеще
за идните поколения не само на
народите в ЕС, но и на хората от цяла
Европа и света. Европейският съюз,
като обединител на европейските
идеи
и
ценности,
ни
дава
платформата,
средствата
и
инструментите за изграждането на
това бъдеще и за осигуряването на
по-качествено, по-здравословно и посмислено съществуване в рамките на
една
по-чиста
и
плодотворна
заобикаляща ни среда. С постоянното
приемане и прилагане на разбообраз-

За конкурса на радио
Благоевград научих случайно и
реших да участвам.
Още първите години в
гимназията започнах да имам особено
отношение към заобикалящата ни
природа.
С компаниите от училище постоянно
обикаляхме по планини и пещери.
Естествено
с
израстването
си
започнах да бъда и социално
ангажиран. Винаги ми е било
интересно как можем да направим
светът около нас по-приятно място за
живеене. Често сме обсъждали с
хората около мен как това може да се
проектира и в политиката.
Есето написах с лекота и
една
критична
нотка
относно
проблема - как достигат идеите за
зелената политика на Европа до
обикновения
данъкоплатец.
Позицията ми е, че повечето от
зелените проекти
достигат
до
определени
корпорации
и
изпълнители и са предрешени още в
самото им начало. За жалост ще мине
още време, докато се изчистим от
този порок, но поне сме тръгнали. От
друга
страна
и
обикновеният
данъкоплатец трябва да е позаинтересован.
Благодаря на всички, които
са оценили моя труд!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
УСПЕШНИ КАРИЕРИ
Страхил Гошев е студент
в Правно-исторически факултет и е
на стаж в Европейския парламент в
Брюксел от 26 октомври до 24
ноември
2012
г.

Ето какво споделя в кратко интервю
бъдещият политик: „Като бъдещ
юрист аз се интересувам от
правата на гражданите в ЕС,
равенството между половете и
социалното изключване, а това са
теми, по които евродепутатът от
нашия регион Мария Неделчева е
изключително
активна
и
разпознаваема в ЕП и в България.
Ето защо съм много доволен, че
моят стаж е при нея. За времето,
през което съм тук ежедневието ми е
доста динамично. Запознавам се с
много хора, предимно млади,
наскоро завършили или настоящи
студенти. Повечето от тях са
българи, учещи в различни страни от
Западна Европа (Холандия, Белгия,
Германия, Франция). Запознах се и с
някои от депутатите в ЕП. Наскоро
организирахме една инициатива, с
цел представяне на България като
туристическа дестинация. По този
повод се срещнах с министрите
Делян Добрев и Николай Младенов,
еврокомисар Кристалина Георгиева
и г-н Антонио Лопез-Астуризм,
който е заместник-председател на
групата на ЕНП в ЕП. Работата е
динамична, посещават се много
заседания на комисии, води се
протокол, превеждат се текстове,
пишат се пресрилийзи, следят се
международни и български медии.”
Йоана Кунова – VI курс,
специалност
„Връзки
с
обществеността”,
Правноисторически факултет:

Бях по програма „Еразъм” през 2010
година за един учебен семестър в
Париж, Франция. Университетът, в
който учих е Университет Париж
Пантеон 1 - Сорбона. Програма
„Еразъм” дава възможност не само
да се докоснеш до една различна
академична среда, но и да се поучиш
от чуждия опит, да видиш друга
гледна точка. Това е много добра
възможност българските студенти да
се запознаят със свои колеги от цял
свят. Аз имах възможността да
срещна хора от Германия, Испания,
Италия, Бразилия, Чили, Южна
Корея, които днес наричам свои
приятели. Опитът е безценен!
Призовавам всеки да се включи в
програмата и да изживее своя
Еразъм, заслужава си!
Зоя и Мария Малинови
са студентки в Стопански факултет и
са били на стаж от 1 юли до 1
септември 2012 г. в Белград в
маркетинговия отдел на "Free
Management" DOO.

Милена
Нинова
е
студентка
във
Филологически
факултет и е била на стаж в
Португалия.

„Харесвам всичко в Португалия!
Заминах по проект на AIESEC.
Живях в сиропиталище край океана.
Първата седмица бяхме на тренинг с
другите 58 стажанти от различни
държави и научихме повече за
проекта. Посещавах 5 училища
близо до столицата Лисабон. Имах
ежедневни контакти с ученици в
гимназиите, а през уикенда бяхме
свободни да пътуваме. В края на
проекта имаше голямо събитие по
улиците на Лисабон, в което взеха
участие ученици, стажанти и
членовете на AIESEC в Португалия.
Милена Влахова – семестриално
завършила, специалност „Финанси”,
Стопански факултет

Пред наш репортер чаровните
близначки споделят: „Стажът се
осъществи благодарение на AIESEC
най-голямата
студентска
неправителствена организация. За
нея научихме на една от срещите на
Кариерния център по проект „Стани
успешен” през месец април.
„В Белград се събрахме 38 човека от
18 държави и нашата задача бе да
рекламираме партито на Foam Fest,
което се организира за четвърта
поредна година в Белград и се е
посещавало само от сърби, да
продаваме билети в собствените си
държави, за да се популяризира в
Европа. Квартира и храна ни бяха
подсигурени. Освен професионалния
опит много важно за нас е това, че се
запознахме и станахме приятели с
хора от различни държави, а
общуването с различни хора е едно
от
най-ценните
неща,
които
обогатяват
човек. Сега
учим
магистратура
и
знаем,
че
образованието е важно, но опитът,
който може да се придобие от
практиката
и
особено
в
международна среда, е незаменим.
Срещнахме много позитивни и
амбициозни млади хора, което ни
мотивира да учим още повече и да
вярваме, че човек може да постигне
много неща, стига да ги желае
достатъчно и да се старае, за да ги
постигне”.

„Тази година през лятото бях на
Еразъм-практика в Палма Де
Майорка. Бях на работа в хотел Mimosa Park Hotel в продължение на
3 месеца. Хотелът се намира в Палма
Нова. Запознах се с много студенти
от различни държави, които също
бяха на Еразъм-практика. Имаше
студенти
от
Чехия,
Естония,
Испания, Венецуела, Коста Рика,
Финландия.
Прекарах
едно
незабравимо
лято.
Градът
е
изключително
красив,
има
забележителности, които могат да се
видят и разбира се уникална
природа. Голям плюс лично за мен е
това, че започнах да разбирам и да
говоря испански език.
Препоръчвам на всички студенти да
кандидатстват по Еразъм практика,
защото
ще
имат
незабравими
моменти,
нови
запознанства и опит в дадена
работна сфера, в реална работна
среда.

