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„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ—РЕАЛНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ”  

ДИСКУСИЯ  09.10.2015 Г.  

На 09 октомври 2015 година в Югозападен университет „Неофит 
Рилски“, гр. Благоевград, се проведе дискусия в рамките на про-
ект „Студентски практики“.  
НАЧАЛОТО 
Дискусията се откри от водещия функционален експерт – проф. 
д. н. Й. Колев, който върна присъстващите – студенти, ментори, 
работодатели, академични наставници, функционални експерти 
и гости, към началото на проекта. „Всичко започна малко на ше-
га преди три години, когато проф. д-р П. Миланов заяви, че на 
Кариерния център е възложено организирането, координиране-
то и изпълнението на дейности по проект на ниво Югозападен 
университет. Минаха месеци, преди да стартира това „чудо“, на-
речено проект „Студентски практики“. Чудо, защото за пръв път 
извън учебния план, със съгласието на Министерството на обра-
зованието и науката, се провеждат практики в реална работна 
среда.“  
Акценти в дискусията: 
НАСТОЯЩЕТО 
Вече две години и половина връзката между бизнеса и висшето 
образование, наложена от проекта, се осъществява успешно и да-
ва основание за желание и надежда да продължи. Някак неочак-
вано, „Студентски практики“ се превърна в най-популярния и 
най-продължителния проект в историята на Югозападния уни-
верситет. Доказателство за неговата популярност е нестихващият 
интерес на студентите и ежедневното деклариране на желание за 
участие. Очевидно, основен стимул за това е и стипендията, коя-
то не е за пренебрегване. Какво открихме при реализирането на 
проекта? Труд – това е смисълът на човешкия живот!!! Проект 
„Студентски практики“ категорично показа необходимостта от 
труд. Максимално ли се постигна ТРУДЪТ - е тема за отделна 
дискусия и допълнителни коментари. 
РАВНОСМЕТКАТА 

Към месец октомври 2015 г. сключените договори със сту-
денти за провеждане на практическо обучение са 5761. Конкрет-
ните данни по факултети са както следва: Правно-исторически 
факултет – 1319; Факултет по педагогика – 1191; Стопански факул  

тет – 885; Природо-математически факултет – 809; Филологически 
факултет – 395; Философски факултет – 381; Факултет „Обществено 
здраве, здравни грижи и спорт“ – 347; Факултет по изкуствата – 272; 
Технически колеж/факултет  – 162. 
 Към настоящия момент договорите, сключени с обучаващите органи-
зации, са 530. Обучаващите организации с най-голям брой студенти, 
провели и провеждащи практическо обучение, са: Община Благоевг-
рад – 430; „Сдружение за европейски инициативи в България“ – 340; 
ЦДГ № 8 „Вечерница“, гр. Благоевград – 315; Второ основно училище 
„Димитър Благоев“ – 310 и т.н.  
Сключени договори: 
- за наставничество с ментори: 1129; 
- с академични наставници: 303; 
- с функционални експерти: 18; 
- с технически изпълнители: 9; 
- с финансово-счетоводни експерти: 6. 
ПРИОРИТЕТИТЕ  
Увеличаване броя на практикантите, започнали работа след прове-
дена студентска практика. 
Популяризиране дейността по проекта чрез издаване на инфобюле-
тин, достъпен в платформата на проекта - http://praktiki.mon.bg/
sp/?m=2&p=&uid=191001  
Осигуряване на устойчивост и мобилност. 
Улесняване комуникацията между студента и пазара на труда. 
ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ 
В резултат изпълнението на дейностите по проекта се откроиха след-
ните моменти, които се споделиха на дискусията: 
1. Невъзможност да се влияе върху регистрацията на студенти, работо-
датели, ментори и т.н., поради избрания формат на регистриране - в 
специално разработена електронна платформа. Членовете на екипа 
нямат възможност да влияят върху този процес, освен в случаите, кога-
то е поискано тяхното съдействие. Възможността всеки желаещ да бъ-
де работодател да се регистрира крие риск при осъществяването на 
студентските практики вследствие невъзможността предварително да 
се насочи, контролира и повлияе този процес. Самостоятелната регист-
рация на студентите също крие риск. Налице са случаи, при които сту-
денти от първи курс кандидатстват за позиции, изискващи наличие на 
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определена теоретична подготовка, или достигане на определен етап 
от образованието. От една страна, системата позволява на студента да 
избере всяка една позиция, но от друга страна - реализирането на 
практическото обучение трябва да бъде пълноценно и насочено към 
постигане целите на проекта. В тази връзка осъществяването на наб-
людение, консултация, разяснение невинаги може да се направи сво-
евременно; 

2. Липса на ясни критерии за подбор на обучаващите организа-
ции. Непосочването на точни изисквания и критерии, на които да от-
говаря работодателят, неяснотата по отношение на коректното посоч-
ване на образователните направления, по които работодателят може 
да обучава студенти, е предпоставка за сключване на договори, при ко-
ито студентът, обучаван по съответната специалност, практикува при 
работодател, непритежаващ необходимата професионална квалифи-
кация. Подобни в Югозападен университет се оказаха единици. Нало-
жи се провеждане на разяснителна кампания с ментори, работодатели, 
академични наставници, студенти с цел разясняване смисъла на прак-
тическото обучение, а именно студентът да получи практически уме-
ния по специалността и по професията, която в бъдеще ще упражнява; 

3. Недостатъчен брой академични наставници към някои от фа-
култетите;  

4. Необходимост от задължително формулирани критерии за 
подбор на академичните наставници, което важи и за менторите към 
обучаващите организации, включващи ясно формулирани задълже-
ния и отговорности, които да са видими в платформата от всички учас-
тващи лица – академичен наставник, ментор и студент; 

5. Осъществяване на контрол по предварително разработени и 
утвърдени процедури. Подобни се обсъдиха, приеха и приложиха в 
процеса на работа от екипа към Югозападния университет. Контролът 
е нужен във всеки един от етапите на осъществяване на практическото 
обучение, а именно: 1-во - „на входа“, т.е. при регистрирането/
кандидатстването за сключване на договор или провеждане на практи-
ческо обучение; 2-ро - при провеждането на практиката, по ясно раз-
писани процедури със задължително съдържание, посочващо последс-
твията при установени нарушения; и 3-то – при „изхода“ или прик-
лючването на практическото обучение. В тази връзка е добре да има 
Звено за контрол върху отчитането на практиката, защото става въп-
рос за значителен финансов ресурс, който се разпределя чрез проекта. 

                                                        
ОЦЕНКАТА 
Основно място в дискусията се отдели на представянето и об-
съждането на резултатите от проведено анкетно проучване с цел 
проучване оценката и отношението на целевата група, на пряко 
участвалите в процеса лица към проекта. Представените коли-
чествени и качествени резултати, споделените мнения, комента-
ри и тяхната интерпретация са основа за нивото на висока удов-
летвореност на студентите от участието си в проекта. 
Обобщена информация от проучването : 
Източник на информация: студентската общност. 
Водещ мотив за включване в практическото обуче-
ние: „възможността за усвояване на умения в реална работна 
среда“. 
Критерий за избор на позиция: академичната област/
специалността, в която се обучава студентът. 
Силна страна на администрирането на проекта на 
ниво МОН чрез електронната платформа: достъпната 
и лесна регистрация. 
Силна страна на администриране на проекта от 
Центъра за кариерно развитие: консултациите и съдейст-
вието по възникнали въпроси във връзка с практическото обуче-
ние. 
Значимост на функционалния експерт: предоставяне на 
необходима информация относно етапите на практическото обу-
чение. 
Значимост на академичния наставник: извършване на 
контрол и оценка. 
Характеристика на процедурата по кандидатства-
не: обективност. 
Условия в обучаващата организация: осигуряване на не-
обходими материали и ресурси. 
Значимост на ментора: организиране и контрол на при-
съствието на студента в обучаващата организация. 
Присъствие на практиканта в обучаващата органи-
зация: активно присъстващ в работната среда. 
Резултати от практическото обучение: студенти, по-
лучили предложение за работа – 110; започнали работа – 76; по-
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Кристина Димитрова Гошева 

специалност “Предучилищна педагогика с чужд 

език”, 

Факултет по педагогика 

 
 Практическото обучение по проект “Студентски 

практики” проведох в ЦДГ № 6 – гр. Благоевград, под  

менторското ръководство на г-жа Бойка Гошева  и с  по-

мощта и подкрепата на доц. д-р Николай Цанков. По 

време на работата ми в детската градина от мен се очакваше да приложа  в 

реална работна среда теоретичните знания, придобити в университета. Наред 

с тях придобих умения да аргументирам взетите решения с ясни и точни мо-

тиви, умения за изпълнение на задачи и дейности в определени срокове, уме-

ния за работа с документи -преглеждане на документация, свързана с вът-

решния ред, ДОИ, хигиенни изисквания, начален инструктаж и други доку-

менти, свързани с естеството на работа. Развих организаторски, комуника-

тивни и аналитични умения, както и личностни качества като лоялност, дис-

циплинираност и нагласа за точно и прецизно изпълнение на поставените от 

ментора задачи и указания. Преди да бъда одобрена за практика, моят рабо-

тодател проведе интервю. Любовта към децата, желанието да работя по спе-

циалността, в която се обучавам, и готовност да се уча и развивам, спомогна-

ха за назначаването ми в детската градина, като първоначално бях назначена 

по заместване и по-късно на постоянна работа. Определено смятам, че про-

ект “Студентски практики” е успешно начало на моята кариера, но трябва да 

се взима под внимание мотивацията на студентите. В крайна сметка универ-

ситетът е институция, която дава общи насоки, а всичко зависи от индивиду-

алната настройка на студента.  

Успехът за мен....е част от живота, към която всеки човек се стреми! 

      

Илияна Димитрова Андреева  
МП“Предучилищна и начална училищна педагоги-

ка”,                                   

Факултет по педагогика 
 

 Студентска практика в реална работна среда 

проведох в ЦДГ № 6 – гр. Благоевград, с ментор г-

жа Екатерина Янчева и академичен наставник 

доц. д-р Димитър Димитров.                                                                                                                                      

Опишете Вашите задължения по време 

на практическото обучение. Задълженията ми по време на обучението 

бяха да се запозная със задължителната документация в детската градина, 

планиране на месечно и седмично разпределение на педагогически ситуации. 

Възприех подходи и методи за индивидуална работа с децата, научих се как 

мога да бъда полезна в екипа на една група в детското заведение.                                                                                                                                              

Кое беше водещото при избора на работодателя за Вашето назначение? 

След участието ми в проект „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс 

за всички деца“, в който участваха няколко детски градини и Югозападният 

университет, аз бях разпределена като помощник-учител в тази градина. След 

като поработих няколко месеца в педагогическа среда, аз 

се мотивирах и реших да участвам и в проект „Студентски 

практики“.                                                                                                                                              

Отговаря ли образованието в Университета на изиск-

ванията на работодателите? Донякъде отговаря, но 

практиката дава повече знания и умения. Студентите имат 

нужда от повече практически упражнения, а не само от 

теория, защото в реалния живот търсят практика,а не тео-

рия. В този смисъл оценявам високо университета си, за-

щото ми предоставя необходимите възможности за придо-

биване на знания, участия в проекти и програми. 

Защо приехте работата  и кое спомогна за Вашето ре-

шение? Интересът ми към педагогическата професия и 

обичта ми към малките деца ме мотивираха да приема ра-

ботата.                                                                                     Смя-

тате ли, че участието Ви в проекта е успешно начало 

за Вашата кариера? – ДА. Малко са програмите, чрез 

които, след завършване на определена  квалификационна 

степен, бързо да се намери работа и да се навлезе пълно-

ценно в професионалния живот и кариера.          Успехът 

за мен....  
 

УСПЕШНИ ПРАКТИКИУСПЕШНИ ПРАКТИКИУСПЕШНИ ПРАКТИКИ   



Ас. д-р Десислава Иванова  
катедра “Психология”,  

Философски факултет 

 

 “Имах възможността да се възползвам от 

проекта и като ментор, и като академичен нас-

тавник. Искам да кажа, че проектът наистина 

има много силни страни и те са свързани имен-

но с това, че студентите имат  възможност да 

усетят спецификата на професията в реална 

среда. По-конкретно при мен студентите ста-

жанти работиха в една много специфична и 

тежка област – тази на зависимостите и зави-

симите поведения. Смея да кажа, че това е начинът всеки студент да преце-

ни доколко и в каква степен може да практикува в реални обстоятелства 

това, което е избрал за своя професионална реализация. Това според мен е 

много силна страна на проекта. Като академичен наставник смея да кажа, 

че контактът ми със студентите от тази позиция ми даде възможност да ги 

видя в друга светлина. Можех да преценя реално отново техните качества. 

Забелязах също, че по време на практическия стаж на студентите, те наис-

тина попиват всяка информация и с голямо удоволствие възприемат конк-

ретните срещи с хора, които могат да им предоставят конкретни практичес-

ки насоки за тяхната работа. За мен проектът трябва да продължи, екипът е 

изключително отговорен и професионален и винаги оказва съдействие и 

считам, че това е ценна форма към това, към което всички се стремим – на-

шите студенти да се реализират практически. Благодаря!” 

- 

ИНТЕРВЮ С  МЕНТОРИ 

Христина Христова                                                                                            
специалност “Психология”,                                                                                                       

Философски факултет 

  “Проведох практическото си обучение в Община Благоевград. Аз като 

студент от специалност “Психология” мисля, че практиката е изключително 

важна  и трябва да й се отдели специално внимание, защото психологията е ед-

на от професиите, за която е необходим практически опит. Лично аз, както и  

колегите от моя курс, научихме много от този стаж, имахме възможност да раз-

говаряме с хора, които са бивши зависими в ремисия, които ни говориха от 

своя личен опит и ни предадоха нещата, които са ни казани научно в академич-

на среда и по по-достъпен начин и наистина достигнаха до нас чрез метода на 

емоцията. Те не само ни накараха да научим нещо повече, а и самите ние да 

разберем колко вредни са наркотиците и какви щети нанасят върху самите тях 

и техните семейства.”                                                                                               

 Пред електронното издание Topnovini.bg д-р Де-

сислава Иванова сподели впечатленията си: “...че 

практиките предоставиха на студентите възможност-

та да практикуват в реална среда професията, която са 

избрали, като се запознаят с нейните специфични осо-

бености и те самите преценяват дали избраната об-

ласт е тази, в която те самите искат да се реализират. 

Тъй като много се говори за практическата насоче-

ност на обучението особено когато студентът е избрал една специалност като 

"Психология", е много важно той да се докосне до спецификата на консултира-

нето в различни области на човешката проблематика. Такъв беше и моят опит 

като ментор най-напред със студентите, които стажуваха и успяха да получат 

практически знания и умения в една много специфична област на зависимости-

те и зависимите поведения. От позицията ми на академичен наставник бих мог-

ла да споделя, че успях да видя студентите и реалните им качества като бъдещи 

психолози, съизмерени към една реална дейност", коментира д-р Иванова и до-

пълни, че “това е един много успешен проект и той трябва да продължи.” 



 .Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски                              
катедра “Български език”,                                                

Филологически факултет 

 
Бях академичен наставник на студенти от Филологи-

ческия факултет. За тези две години, от началото на 

проекта досега, работех с около 45-50 студенти. Естес-

твено, студентите от Филологически факултет провеж-

дат своята практика във фирми или институции, които са свързани с филоло-

гическото направление.Това са училища, медии, предимно електронни, прево-

дачески агенции, а имаше немалко колеги, които специализираха в БАН. За 

съжаление, никой от студентите не получи предложение за работа. Много от 

студентите вече са завършили висшето си образование и нямам информация 

дали са продължили. Този учебен стаж беше много полезен за тях, защото 

имаха възможността да се докоснат до практическа филологическа работа и 

по този начин да натрупат известен опит по отношение на работата в реална 

работна среда. И аз, както и колегите, които се изказаха преди мен, искам да 

благодаря на колегите, с които работих по този проект, за коректността. Топ-

лите отношения бяха водещи във взаимоотношенията на всички нива - Карие-

рен център, функционални експерти, ментори, студенти и т.н. Разбира се, в 

процеса на работа имаше и проблеми. За мен беше удоволствие да съм част от 

проекта. Благодаря на всички! 

Гл. ас. д-р Славейка Златева                            

 катедра  “Предучилищна и начална училищна пе-

дагогика”,             

Факултет по педагогика    

                                                                                    

В качеството си на академичен наставник по проекта, по-

зиция, която ми даде шанса да участвам в релацията: сту-

денти-детски учители-начални учители-директори на дет-

ски градини. Тези три студентски позиции напълно отговарят на моята профе-

сионална квалификация. В хода на протичането на практиката някои труднос-

ти в началото трябваше да бъдат преодолени. Те се сведоха до консултиране, 

уточняване, фиксиране на програмите на студентите. Многократно се налага-

ше да се случват някои промени. Това намирам за много полезен старт. Това 

ми създаде много добри отношения с непознати за мен студенти—първокурс- 
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  ници. Това има отношение и към бъдещите ми взаимоотношения, които 

надхвърлят целта на този много успешен от моя гледна точка проект. Счи-

там, че формата на проекта запълва една празнота в учебните планове на 

подготвяните студенти за бъдещата им роля на педагози. Много често отчи-

таме недостиг на практики и този обем от 240 ч. даде шанс да бъде попълне-

на поне една значителна част от обема на практиките, които студентите от 

тези специалности заслужават да имат. За някои свои оценки, бих ги нарекла 

като ползи с по-дълготраен ефект, аз вече имах възможността да споделя на 

страниците на Бюлетин номер 6 и за някои неочаквани аналогии на формата 

от гледна точка на студенти и техните предложения за бъдещи такива проек-

ти. Някои други трудности, които срещнах и ми се иска да споделя, са свър-

зани със студенти в отдалечени населени места. За мое удовлетворение не-

щата се промениха много бързо с протичането на практиката. Напр. стажант-

ки в детска градина в гр. Видин—твърде отдалечено място, за да мога да 

имам личен контакт с ментора и със самото детско заведение. Формата не 

предвижда пътувания на академичните наставници, така че разчитахме на 

телефонни връзки, на имейли и на разговори уточнявания. За мен особено 

удовлетворителен е фактът, че за един старт, за който стажантката беше поч-

ти нежелана в детската градина, но тя настояваше да бъде точно там, защото 

беше и майка на дете, което е в същата детска градина. И в хода на стажантс-

ката й практика не само се промени отношението на директорката към май-

ката, но и майката беше много удовлетворена от условията, при които нейно-

то дете е възпитавано в детската градина. Така че, без това да е идея на про-

екта, успях чрез този случай да установя по-разширените параметри на ефек-

та на проекта. В най-голяма степен удовлетворително за мен е комуникация-

та ми със студенти и ментори, които са на територията на Благоевград и това 

са преобладаващият брой студенти, на които бях академичен наставник. Ра-

ботихме с базови учители, с хора, с които се познаваме от дълги години. Ко-

муникациите са лесни, уточненията са бързи и ефектът е видим. Същевре-

менно получих удовлетворение и от възможността, без да имам директен 

контакт с директори на детски градини, напр. чрез успешната практика на 

студентите при тях, да имам прекрасни впечатления от директори на детски 

градини. Такъв е примерът с директора на ОДЗ 99, София. Нямам личен кон-

такт с директора, но от това, което студентите ми донесоха като други фор-

мати на отчети, хартиени варианти, дискове, нещо, което не беше заложено 

във формата на проекта. Това е едно доказателство, че поне със студентите, с 

които аз съм имала взаимодействие, не е проведена фиктивна практика, кое-

то за мен е особено удовлетворително. Най-често, когато правех отчитането 

на практиката на студентите,  



 съм посочвала няколко препоръки, които бих искала да споделя с вас. Едната 

касае предложението ми за бъдещ подобен формат на проект, отнасящ се до 

взаимодействието ни с Министерството, като се предоставят списъци на пред-

варително подредени по ясни и прозрачни критерии ментори, които са изяве-

ни учители, с клас квалификации, напр. с допълнителни квалификации, и дори 

работодателят да е поставил в активна позиция учебното заведение, в рамките 

на него менторите, които по свое желание са изявили желанието си за участие, 

да бъдат ранжирани. И едва когато лимитът от менторския обем бъде изчер-

пан, да бъдат поети от други, които желаят да бъдат на стаж в тази детска гра-

дина. Смятам, че това е полезно и ценно, за да се възползваме от добрите 

практики, които са факт на много места в България. Друга препоръка, освен 

това ранжиране, е за нашия ангажимент към студентите, в зависимост от кур-

са на обучение. Тази практика е далеч по-полезна за студентите от 3. и 4. курс. 

Приоритетно да имат шанс да намерят своето работно място, при това и с въз-

можността преди да получат диплома за висше образование. В едно друго мое 

изследване, свързано с мениджмънта на детските градини, студентите предла-

гат студенти, които в момента са в друга позиция на млади учители, назначени 

за 1 година, и предлагат други възможности, като напр. учебните заведения да 

предлагат проекти, в които студентите да имат възможност да участват в кон-

кретното учебно заведение – детска градина, училище и работейки в продъл-

жение на 1 г., т.е. да имат шанса да подскажат за възможностите си, за капаци-

тета си, за нагласите си.  

 . 

    Доц. д-р Русанка Манчева                                  
катедра “Психология”,                                               

Философски факултет 

 
 Всички сме удовлетворени от това, което се полу-

чи като краен резултат. Аз, като човек вътре в нещата, 

имам няколко предложения. Първо, трябва да се замис-

лим върху проблема за тези 4000 студенти, които не са 

попълнили анкетата и не са дали обратна  информация. 

Аз лично бих се заела с това, защото от 5000 студенти, 

които успешно са минали практиката си, 1000 да дадат обратна информация,  
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 лично аз смятам, че е добре да се потърсят какви са причините за това, да 

изразят някакво мнение, не че нямат, вероятно имат обективни причини, но 

все пак това не е малък процент. Нека да го отчетем! Второто нещо, върху 

което трябва да обърна внимание, е, че ние започнахме твърде еуфорично. 

Първоначално на шега, а впоследствие пред нас се откри успешната идеята 

на проекта - висшето образование да подаде ръка на бизнеса. Струва ми се 

обаче, че трябва да има повече информация от гледна точка на самия проект, 

защото ми се струва, че много от менторите се стимулираха от финансовата 

обезпеченост. Сполучлива се оказа идеята на колегите от Кариерен център, 

които казаха „Стоп!“ и проверяваха какви са компетенциите на менторите, 

при които студентите провеждат практическо обучение. За мен това е много 

важно и го казвам неслучайно, защото тези 4000 студенти са попаднали точ-

но на ментори, от които не са получили такава информация, или такава подк-

репа, или такава помощ, или най-малкото—такива умения, които те са очак-

вали. Мисля, че имаме проблем още около самата организация. Последното 

нещо, върху което ми се иска да обърна внимание е, че може би усетихме, че 

има ефект непосредственият контакт на хората, ангажирани с конкретните 

дейности по проекта, с работата на студентите по места. Ако трябва да бъда 

по-конкретна - т. нар. проверки. Това беше много полезно за всички нас. Ние 

го оценихме. Първо, защото някои от нашите илюзии паднаха, и второ, защо-

то колегите ментори разбраха, че ние не сме абстрактни хора, че студентите  

не са фигуранти, че действително трябва да се работи. Така че, може би на-

чалото на проект „Студентски практики“ в този вариант, в който стартира, е 

положителен резултат. Оттук нататък ще става все по-сложно, но ми се стру-

ва, че отговорността ще бъде по-голяма. Ние да изпитаме удовлетворение, че 

сме научили студентите и в крайна сметка, че има ефект от всичко това и те-

зи хора могат да намерят своето професионално поприще. Успех на всички! 

 

 

 

 



ИНТЕРВЮ СЪС СТУДЕНТИ 

Екатерина Христова 

ментор по проекта,             

Второ основно училище  

гр. Благоевград 

 
Аз съм начален учител във II ОУ и 

ментор по проект “Студентски прак-

тики”. Бих искала да представя моя-

та студентка - практикант по проек-

та, която вече е и действащ учител. Беше страшно работоспособна, 

сработи се добре с децата, те я обикнаха и с нетърпение я очакваха. 

Доволна съм,че тя е при нас и при мен. 

 

Мария Ивайлова Бакърджиева                                             
спец.“Предучилищна и начална училищна педагогика“ ,                                                                                               

Факултет по педагогика,  

 

  През 2013 г. се включих в проект „Студентски практики“, като 

проведох практическото си обучение във Второ основно училище с мен-

тор госпожа Екатерина Христова. Имах възможността да преподавам, да 

обучавам и възпитавам, което се оказа изключително отговорно. Осъзнах 

необходимостта добре да организирам времето си, прецизно да планирам 

дейностите по време на учебния процес и в извънкласните занимания. 

Благодарение на проведената практика осмислих важността, необходи-

мостта и полезността от изучаването на учебни дисциплини, които смя-

тах за ненужни и маловажни. Преди 1 г. бях назначена във Второ основно 

училище като възпитател пак при госпожа Христова и продължаваме да 

бъдем заедно—вече като колеги. Надявам се, всички регистрирани сту-

денти да имат възможност да се включат в практиката и да имат моя къс-

мет. Обучението в реална работна среда допълва университетските ни 

знания и им дава практическа насоченост. Благодаря на госпожа Христо-

ва, на експертите от университета и на екипа на проекта! 

Албена Желязкова Димитрова 

                                      МП „Предучилищна педагогика“,   

Факултет по педагогика  
  

 Проведох практиката си в ОДЗ 2 „Детски свят“. В 

началото менторът проведе инструктаж и бях запозната с 

Правилника за вътрешен ред и основните норми, които 

трябва да спазваме в детската градина. Постепенно за-

почнах да общувам с децата, да се справям с решаването 

на педагогически ситуации в различните направления. Практиката много ми 

помогна, защото аз разбрах всъщност какво чувстват децата, техните взаимо-

отношения, което на този етап ми помогна в работата. Започнах по замества-

не, сега съм на постоянен трудов договор. Много съм благодарна на екипа на 

проект „Студентски практики“, който ми даде шанса да продължа напред. 

Красен Цанев Цанев                                               

специалност “Кинезитерапия, 

Факултет “Обществено здраве и спорт” 

 Практическото обучение по проект “Студентски 

практики” проведох в Център по физиотерапия и рехаби-

литация “Д-р Евелина Николова” на позиция стажант-

кинезитерапевт. Тази практика ми даде възможност да 

развия и приложа теоретичните знания, придобити в уни-

верситета, в работата с реални пациенти. Клиничната 

практика усъвършенства уменията ми за работа със съот-

ветния клиничен контингент. Придобих умения и навици за функционално 

изследване на пациенти, за работа в клинична обстановка с екип от лекари, 

медицински сестри и рехабилитатори. Научих се да разработвам и работя по 

индивидуални и специфични кинезитерапевтични програми, да участвам в 

изследователски проекти и да бъда част от изследователския екип. Проектът 

ми даде шанс да започна работа по специалността и в област, в която желая 

да се развивам. Благодаря! 

 



  

ден софтуер и практически 

опит в бюджетно счетоводство. 
 

 

Николай Валентинов Владимиров                                                  
специалност“Социология”,                                                 

Философски факултет 

 

 Организацията, в която бях на практическо 

обучение е “Глобална инициатива в психиатрия-

та”. Работата в центъра ми доставяше огромно 

удоволствие, защото менторът ми оказваше пълно 

съдействие във всичко и  ме въвеждаше  в процеса 

на работа. Това спомогна да разширя знанията си в  

областта на социологията, да изградя умения и навици за комуни-

кация с различни групи хора, да подобря презентаторските си уме-

ния и да работя в екип. Във връзка с контактите ми с различна кате-

гория хора се оказа изключително важно за работата ми запазване 

на конфиденциалност на информацията. Част от дейностите, които 

извършвах по време на практиката, бяха свързани с изготвяне  и об-

работване на анкети за различни проучвания, което разви способ-

ностите ми да анализирам и обобщавам информация. След завърш-

ване на бакалавърската степен ми предложиха едногодишен дого-

вор в Център за психично здраве.  
 

 

Десислава Петрова  

МП “Образователен мениджмънт“ 

Факултет по педагогика 

 

 

 Искам да изкажа моите благодарности 

за изненадата, която ми поднесохте, а имен-

но Грамота за успешно начало на професионалната реализация! 

Благодаря за вниманието към студентите като цяло, благодаря за 

признанието и имате обещанието ми, че ЮЗУ "Неофит Рилски" 

има подкрепата и помощта ми, що се отнася до студентите от Об-

ласт Перник. Имам желание и намерение да запиша и втора магис-

тратура в университета след време. Отново благодаря!  
 

ИНТЕРВЮ СЪС СТУДЕНТИ 

адвокат и ми бе предоставена възможност да вземам отношение 

по всички казуси, които бяха на дневен ред в кантората, като се 

запознах и с някои отминали, за да мога да придобия по-голяма 

представа за работата, която извършва един адвокат. В този сми-

съл проект „Студентски практики“ беше прекрасна възможност 

за мен, за да започна своя професионален път и да съм обграден с 

хора, които имат сходни интереси и се занимават с работа в об-

ластта на правото. В момента продължавам да работя все още в 

адвокатската кантора на адв. Александрова, като вече отговорнос-

тите са много по-големи. Изпитвам удовлетворение от това, което 

работя, имам самочувствието, че съм по-конкурентен на пазара 

на труда и мога да решавам реални работни ситуации и казуси. 

Вероника Сашова Димитрова                              
специалност “Стопанско управление”,                                                      

Стопански факултет 
Проведох практическото си обучение в  Об-

щинска администрация - Бобов дол. Приложих 

и разширих знанията си за бюджетно счетовод-

ство. Въпреки че работата ми бе свързана с те-

кущо осчетоводяване на документи и изготвяне 

на справки, ми доставяше удоволствие. Придо-

бих умение за работа със специфичен счетово-

Петър Иванов Балджиев  
специалност „Право“, 

Правно-исторически факултет  

  Проведох практиката си при адвокат Алек-

сандрова. Практиката ми помогна за това да нап-

равя по-лесен преход и да попълня липсата от 

това, което съм научил в периода си на обучение, 

да го прилагам на практика, да затвърдявам свои-

те знания, да ги задълбочавам в областта на пра-

вото. По време на практиката се запознах с ця-

лостната работа, която извършва един адвокат и  


