
 

 

Мечтайте, защото по Коледа всички мечти се сбъдват 

 и  се оглеждайте за своето коледно чудо,защото 

стават чудеса! 

 

 

 

 

 

 

ИнфоБюлетин 
Брой 3/2012 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 

 

 През месец май  т.г. се състоя 

фестивалът „PR Приз 2012”. В рамките на 

събитието  се проведе и първото национално 

състезание за студенти по PR- Student M-Tel PR 

Challenge Contest, организирано от Мтел и 

БДВО (Българско дружество за връзки с 

обществеността). В екип Йоана Кунова и Ива 

Иванова спечелиха първо място. Наградата  е 

тримесечен платен стаж в комуникационния 

отдел на компанията 

 В интервю Йоана Кунова сподели: 

„Смятам, че подобни състезания и стажанстки 

програми са изключително полезни за 

студентите, тъй като са реална проверка за 

техните знания и умения, възможност да се 

запознаят със специалистите в бранша.  

 В момента тече моят стаж в Мтел. 

Мога да кажа, че научих много за ролята и 

значението на PR специалиста в една голяма 

корпоративна компания. Сигурна съм, че в 

оставащото време до края на програмата ще 

придобия още много практични умения, които 

ще положат основата на моето професионално 

развитие.”  

 

 
 Скакво отборът на Югозападен 

университет спечели?На този въпрос отговаря 

Ива Иванова:„С много позитивна енергия, 

усмивки и бомбастични идеи. За три работни 

часа с помощта на интернет и нашето 

въображение  превърнахме на пръв поглед 

странни идеи в успешен ПР проект. 

Работихме точно и стриктно според 

правилата за построяване на ПР стратегия. 

Темата на зададената задача от екипа на М-

тел беше популяризирането на новия 

смартфон HTC One. 

  В конкурса се състезавахме 10 

отбора от различни университети от Военна 

академия до НБУ. Защитата на проектите се 

гледа не само то служители на фирмата 

организатор, но и от други ПР специалисти, 

след самото представяне към нашия екип 

беше отправена покана да работим с 

утвърдили се имена сред ПР средите в 

България. В деня на награждаване нашите 

доценти от катедра „Връзки с 

обществеността” дойдоха лично и спциално 

заради нас на събитието. Няма да крия, че 

моменъта в който изричат името ти, за да 

стъпиш на стълбата на победителите е най-

сладкия момент, дългоочакван от нас и 

нашите преподаватели.За трита часа по 

време на състезанието тренираш себе си, 

мисълта си и знанията натрупани за 

годините обучение по ВО. Като победители 

освен ласкателните слова в местни медии и 
социални мрежи получихме за награда и 

платен стаж за период от 3 месеца в 

комуникационния отдел на най-големия 

мобилен оператор у нас. Стажът освен, че 

допълва празните места в CV-то дава и 

поглед за това как се случват нещата извън 

учебниците и лекциите. Смятам, че повече 

конкурси с такава насоченост са полезни 

както за бизнеса, така и за студентите, за 

които това е успешен старт. Ако мога да 

дам съвет от гледна точка на завършил 

студент на всички читатели на вашия 

инфобюлетин, бих им казала да не спират да 

търсят предизвикателства. Дори и победени 

участието е спомен и урок, който учи и 

помага занапред. Вървете напред и успеха 

ще дойде и вярвайте дори в невъзможните  

идеи, те винаги ще ви отведат на 

правилното място. Успех! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ 

 

 „Успешни кариери” не е платформа за 

хвалебствени слова, а ориентир за всички „изгубени” 

студенти лутащи се между многото избори на 
младостта.  

Евелина Динова – ІІІ курс, специалност 

„Международни отношения”, Правно-исторически 
факултет 

 
 За периода от 1.10.2012 до 26.10.2012 бях 

стажант в офиса на  
д-р Андрей Ковачев (Член на Европейския 

Парламент, ръководител на Българската делегация в 
Групата на ЕНП, член на Комисията по външни 

работи и на подкомисията по сигурност и отбрана, 

заместник-член на Комисията по регионално 
развитие, член на Делегацията за връзки със САЩ и 

заместник-член на Делегацията за връзки със 

страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). 

Председател на Съюза на европейските федералисти 

в България и заместник-председател на UEF). 
Основните ми задачи за деня се състояха в преглед 

на печата от всички български и чуждестранни 

медии. Друга част от задълженията ми бе да следя 
какви въпроси се задават към Комисията  и да 

информирам навреме за евентуален сблъсък на 

интереси. Радвам се, че имах възможност да опозная 
колегите от офиса на г-н Кристиан Вигенин и други 

евродепутати, с които се борехме за писмена 

декларация за спасяването на делфините от Черно 
море.  

 Друга част от задълженията ми включваше 

да ходя по комисиите, в които г-н Ковачев участва и 
да водя записки, след което да правя резюме на 

срещата - за архив. Също така превеждах различни 

документи и статии, помагах с писането на 
поздравителни адреси и опорни точки за предстоящи 

интервюта. В  

офиса на г-н Ковачев имаше още един асистент - 
Емил Димитров,  студент в Германия. С него 

работехме добре в екип и си  помагахме в отделните 

задачи. Всеки от евродепутатите имаше по двама 
стажанта, с които деляхме една стая. Наред с 

работата не липсваха доброто настроение, шегите, 

приятелствата. Вечер след работа се събирахме 
всички заедно и се радвахме на хубавото 

време. Изключително съм щастлива, че имах 

възможността да съм стажант при д-р Андрей 
Ковачев, защото се запознах с различни хора, които 

по свой начин обогатиха светогледа ми. Не 

пропускайте своя шанс за успех! 
Спаска Лулейска – IV курс специалност „Финанси”, 

Стопански факултет  

„Завърших бакалавър и участвах в студентска 
практика по програма "Еразъм " в 4ти курс на 

обучението ми по Финанси.  

 

 

 
. Стажът се осъществи благодарение на Еразъм 
Консорциум България с подкрепата на АПАО 

(Асоциация за подпомагане на Академичната 

общност) за период от 3 месеца . Проведе се  във 
хотел Палма Нова от успешната верига HiHotels - 

Майорка, (Балеарски острови), Испания. Придобих 

изключителен опит и познания през периода на 
обучение .. като най-полезни умения отчитам 

подобряването на нивото ми на владеене на испански 

език, както и погледа и работата ми в динамичния 

хотелиерски  бизнес. Знаем, че туризмът е основен 

отрасъл в Испания. Запознах се със студенти от цяла 

Европа, Централна и Южна Америка. Обменихме 
опит, култура и идеи. Пътувахме до различни 

кътчета на острова.. видяхме как живее местното  

население! Изключително полезен бе за мен този 
стаж !Получих Сертификат от Еразъм и АПАО, че 

практиката е към програма "Учене през целия живот" 

на Европейската комисия! 
Ива Бачева – IV курс,специалност „Английска 

филология” във Филологически факултет 

 
„Аз бях в Грац, Австрия по програма 

"Еразъм" през летния семестър на четвърти курс. 
Изключително съм впечатлена от отношението на 

всички работещи в университета и от помощта, която 

ни оказаха. Обучението беше на немски и на 
английски език. Предоставиха ни безплатен курс по 

немски език. Това, че броят на студентите по 

програма "Еразъм" в този университет беше малък, 
ни  помогна, защото всички ни приемаха като 

редовни студенти и като част от групата. Еразъм-

студентите бяха настанени  на общежитие,  което ми 
даде възможност да  създам много нови 

приятелства.По програма "Еразъм" в града имаше 

студенти от 125 страни от целия свят. 
Ръководителите на програмата организираха 

всякакви събития, които да накарат студентите, на 

които им липсва дома, да се развеселят, на тези, 
които са уморени от учене, да се разтоварят, и на 

тези, които искат да опознаят страната, да им 

покажат най-хубавите кътчета от нея. Скъпи колеги, 
не пропускайте възможността да планирате своето 

бъдеще, своята кариера, живота си! Търсете 

предизвикателствата!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


