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Abstract: The Career Development Center is an important factor for the professional realization of students. Its
activity covers several key areas. These include contacting employers, informing students about job vacancies, provided
by employers, organizing presentations of companies for the students, providing information about available job
vacancies during their course of study, informing students, heads of faculties and departments about events related to
the professional orientation of students and many others. The Career Development Center also organizes the
conducting of traineeships and internships in professional fields, related to the professional field of the training of
studenst.
To accomplish these main tasks, the Career Development Center supports web-based databases and software
products that enable quick contact, provide information about job vacancies and internships from companies, and allow
the dissemination of information between students.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Центърът за кариерно развитие (ЦКР) при Русенски университет „Ангел Кънчев“ е
важен фактор за професионалната реализация на студентите. Неговата задача се изразява в
осъществяване на информационен мост между работодателите и учащите се и завършили
университета специалисти [3, 4, 12]. Насочването на студентите за заемане на свободни
работни позиции е свързано с отчитането на редица фактори, отчитащи подготовката на
вишистите, традициите в обучението и реализацията [1, 2, 5].
Основната цел в дейността на ЦКР е да се създават условия за активизиране
комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите чрез изграждане на
кариерна култура, информиране, консултиране и методическа дейност, съдействие за
кариерното ориентиране и развитие на студенти, бивши възпитаници, специализанти и
докторанти като се отчитат редица специфични особености на университета и региона [6, 7,
8, 11]. Дейността на ЦКР е свързана и с глобализацията на пазара на труда [9, 10].

11

Докладът е представен на 56-та Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на
учените – Русе „Индустрия 4.0 Бизнес среда. Качество на живот“ с оригинално заглавие на български език:
Центърът за кариерно развитие – фактор за професионална реализация на студентите
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Реализацията на целта в дейността на ЦКР е свързана с редица задачи, осигуряващи
нейното постигане. Основните дейности, осигуряващи изпълнението на поставената цел и
задачи се групират, в следните основни направления:
- осигуряване на информация от работодателите за свободни работни позиции;
- довеждане на информацията за налични свободни работни позиции до учащите се и
завършили студенти;
- реализиране на пряк контакт между представители на работодателите и студентите
(възпитаниците);
- съдействие за професионалното ориентиране и подготовка на студенти, докторанти
и специализанти;
- подготовка на студенти, докторанти, специализанти и възпитаници за
кандидатстване, успешно представяне на интервю за работа, подготовка на документи и др.;
- проследяване на развитието и популяризирането на успешната реализация на
възпитаници на университета и др.
За изпълнението на тези основни задачи, центърът за кариерно развитие използва
редица организационни подходи, уеб базирани информационни бази данни, софтуерни
продукти и др.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Осигуряване на информационен поток от работодателите към студентите, даващ
информация за свободни работни позиции, практики и стажове
Информацията за актуални свободни работни позиции, практики и стажове, налични в
даден период от време при работодателите е основополагащ в дейността на ЦКР.
За решаването на този проблем се използват няколко информационни потока – уеб
базирана база данни и програмен продукт „Университетският информационен портал за
бизнес партньори“, събиране на информация от интернет за публикувана информация от
специализирани фирми, подпомагащи дейностите, свързани с обучение и търсене на кадри за
бизнеса, лични контакти и др.

Фиг.1.Влизане в уеб базирана база данни и програмен продукт „Университетски
информационен портал за бизнес партньори“ на ЦКР през сайта на Русенския университет
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Наличието на уеб базирана база данни и програмен продукт „Университетски
информационен портал за бизнес партньори“ към центъра за кариерно развитие е основен
инструмент в неговата дейност. Той поддържа информация за работодатели с които
Русенския университет и ЦКР поддържат тесни връзки. В базата данни всяка фирма има
собствена област, в която качва информация за своята дейност, за свободни работни
позиции, стажове и практики, за реализацията на възпитаниците на Русенския университет и
др. Тази информация излиза в сайта на Русенския университете в секцията на ЦКР и е
достъпна за всички студенти и завършили Русенския университет. Включването на даден
работодател става след проведени срещи между ЦКР и представители на бизнеса или между
ръководството на университета и работодатели. Първа стъпка в тази процедура е сключване
на договор за сътрудничество.
Влизането в информационния масив е през сайта на Русенския университет (фиг.1).
Извадка за актуална информация е представена на фиг.2.

Фиг.2.Извадка за актуална информация в уеб базираната база данни и програмен продукт
„Университетски информационен портал за бизнес партньори“
В базата данни са регистрирани около 200 фирми с които ЦКР поддържа тесни
контакти. Системата позволява и получаване на допълнителна информация от фирмите за
специалистите, работещи при съответния работодател. Такава информация е реализацията на
кадрите, завършили Русенския университет в съответната фирма.
Друг подход за намиране на информация за работни позиции е чрез интернет.
Сътрудниците на ЦКР ежедневно чрез интернета проверяват публикувана информация в
Джобсбг, Джоб тайгър и др. Тази информация се въвежда в сайта на Русенския университет
в секцията на ЦКР и става достъпна през сайта за всички желаещи.
Допълнителни информационни потоци от работодателите към ЦКР и съответно
Русенския университет се осигуряват чрез лични контакти между преподавателите, ЦКР и
потребителите на кадри. Тези контакти се установяват чрез всяка катедра, ЦКР и
съответните работодатели, свързани с дейността на катедрата.
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Информационен поток за налични свободни работни позиции, насочен към
учащите се и завършили студенти
Изпълнението на тази задача се осъществява чрез няколко информационни канала –
сайт на Русенския университет, уеб базирана база данни и програмен продукт “Студентска
кариера”, табла на ЦКР (хартиен носител), информация представена чрез преподавателския
състав на факултетите и катедрите (декан, заместник декани, ръководители на катедри,
преподаватели).
Сайта на Русенския университет се явява един от основните информационни потоци,
предоставящи информацията за свободни работни позиции, работа и стаж до студентите и
завършилите специалисти. Всеки има достъп до сайта на университета, където в секцията на
ЦКР (фиг.1 и фиг.2) е изведена информацията.
Втори канал за информиране на студентите и завършилите специалисти за свободни
работни позиции, работа и стаж е уеб базираната база данни и програмен продукт
“Студентска кариера” (фиг.3).

Фиг.3.Уеб базирана база данни и програмен продукт “Студентска кариера”
Чрез уеб базираната база данни и програмен продукт “Студентска кариера” се
изпраща информация на служебните или индивидуални имейл адреси на студентите и
завършилите през последните 3 години специалисти, за които е подходяща съответната
информация. Изпращането на тази информация осигурява информационен поток от
потребителите на кадри, чрез ЦКР към студентите от съответните специалности.
За визуално получаване на информация се използва класическата форма, на хартиени
носители, поставени на таблата пред ЦКР. Освен това информация към студентите за
предстоящи събития и мероприятия се изпраща чрез университетската информационна
система, използваща монитори разположени в територията на университета.
Съществено място в работата на ЦКР са също личните контакти на екипа на центъра
със заинтересуваните студенти. Ежедневно се дава информация за налични свободни
работни позиции. От особено значение е свързването на представителите на ЦКР с
работодателите при наличие на заинтересувани студенти и завършили специалисти.
Друг информационен поток, насочен към студентите е чрез преподавателския състав
на факултетите и катедрите (декан заместник декани, ръководители на катедри,
преподаватели). За целта екипът на ЦКР ежеседмично информира факултетните ръководства
за публикувана информация от ЦКР към студентите, относно специалностите на всеки от
факултетите и филиалите на Русенския университет.
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Осъществяване на пряк контакт между представители на работодатели и
студенти (възпитаници)
Мероприятията свързани с осъществяване на пряк контакт между работодатели и
студенти или възпитаници е от особено значение за реализацията на завършилите
специалисти. Наличието на пряк контакт подпомага студентите да се срещнат с тези
предствители на работодателите, които след завършване на следването или в последния курс
ще им правят интервю за заемане на работна позиция. По време на тези срещи студентите
имат възможност да представят CV и мотивационно писмо и да подготвят своята реализация.
Организацията на преки контакти между студенти и работодатели се осъществява
чрез следните основни мероприятия:
- презентации на фирми пред студенти в Русенския университет по време на
следването;
- организиране и провеждане на производствени посещения на студентите във водещи
в световната технология промишлени преприятия, свързани със спецификата на съответните
специалности;
- ежегодно организиране на форум Кариери и Ден на кариерното ориентиране на
първокурсника.

Фиг.4. Презентации на фирми пред студенти от Русенския университет
Презентацията на фирми пред студенти в Русенския университет по време на
следването има изключително важна роля за кариерното ориентиране. Основен момент в
работата на ЦКР е организирането на презентации. По време на презентациите студентите
имат възможност да се срещнат лично с представителите на работодателите и да получат
информация за дейността на определени предприятия или орагнизации. Презентациите на
фирми, водещи в световната практика по отношение на технология и машинен парк е
елемент от учебния процес. Студентите имат възможност да се запознаят със съвременните
технологии на производство, с нови машини и организация на производтво. В този аспект
русенските студенти са облагодетелствани. В гр. Русе и региона има фирми, водещи в
световната практика както по отношение на технологии, така и на техника и организация на
производствения процес. На фиг.4 е представена фотография от презентация на фирми.

Фиг.5. Посещение на работодател от студенти (изнесено обучение)
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От особено значение за получаването на знания от студентите за съвременното
състояние на техниката и технологичните процеси е организирането и провеждането от ЦКР
на изнесени на територията на предприятия посещения, както и използване на техническата
база на фирмите за провеждане на лабораторни упражнения. Това позволява обучението да
се проведе с най-новите софтуерни продукти и технически средства, които са собственост на
съответно предприятие. За целта се използват също и знанията за работа с тези продукти и
техника от представители на фирмата (фиг.5).
Тези дейности са свързани и се явяват следствие на редица организирани и проведени
срещи между ЦКР и ръководството на университета с представители на бизнеса (фиг.6).

Фиг.6. Среща между ръководството на университета с представители на КРИБ гр. Враца
Следствие на такива срещи, като традиция е оборудването на нова лаборатория от
съответните представители на бизнеса.
Най-голямото ежегодно мероприятие осигуряващо пряк контакт между студенти и
работодатели е съвместно провежданият с Джоб Тайгър на територията на Русенския
университет Форум Кариери. Ежегодно в Русенският университет присъстват представители
на повече от 30 фирми. За отбелязване е че интересът към това мероприятие непрекъснато
нараства. Интересът към мероприятието е голям и от страна на студентите. Редовно
присъстват над 2000 студенти (фиг.7).

Фиг.7. Форум Кариери
Чрез форум кариери се осъществява пряк контакт между студентите и тези
представители на фирми, с които ще се срещат при интервю за заемане на свободна позиция.
На мероприятието всеки студент може да се ориентира кои фирми са подходящи за неговата
реализация, какви документи са необходими за постъпване на работа и т.н.
За отбелязване е факта, че част от студентите на Форум кариери осъществяват
контакт, който след завършване на образованието е база за тяхната реализация.
Друго масово мероприятие, организирано от ЦКР, осигуряващо контакт между
студенти и работодатели е Денят на кариерното ориентиране на първокурсника (фиг.8). За
студентите е важно още в началото на своето обучение да се насочат правилно през време на
следването да направят своя избор. За целта чрез подходящи презентации от зам.-ректорът
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по Координация и продължаващо обучение, зам.-ректора по Международно сътрудничество
и ръководителя на Центъра за кариерно развитие, студентите се запознават с това какви са
техните възможности за избор. Този избор дава възможност на всеки студент да избере
подходящо по интереси занимание: спортен клуб, туризъм, танци, кръжоци и т.н.

Фиг.8. Ден на кариерното ориентиране на първокурсника
Друга възможност е използването на международен обмен за запознаване с живота и
научните традиции във вузове в Европейския съюз или други държави. Чрез международния
обмен се установяват контакти и се усъвършенства чужд език. От особено значение е също
знаенето на възможностите които предоставя на студентите Центърът за кариерно развитие.
Чрез ЦКР по време на следването може да се определи реализацията в подходящо
предприятие, където наученото в университета е база за подходяща кариера,
удовлетвореност и финансово обезпечаване. Освен това ЦКР осигурява и работа на половин
работен ден, което е възможност за финансово подпомагане на студентите по време на
следването.
Ректорът на университета стимулира най-добрите пурвокурсници, като лично
поздравява и поднася награди. Важен момент е факта, че наградите се осигуряват от водещи
фирми в региона.
Съдействие за професионалното ориентиране и подготовка за успешно
представяне на интервю за работа, проследяване на развитието и популяризирането на
успешната реализация на възпитаници на университета
ЦКР ежедневно съдейства за професионалното ориентиране на студентите и
завършили университета специалисти. Това се осъществява чрез разговори и съвети за
подготовка на документи за кандидатстване, обучение как да се държи студента по време на
интервю и т,н. Ежегодно се организират курсове, обучаващи как да се търси работа и
представяне по време на интервю.
Важно за университета е също и проследяването на професионалната реализация на
випускниците на университета. За тази цел се използват уеб ориентираните бази данни,
информация от секциите на випускниците „Алумни“, контакти с фирми, лични контакти и
др.
ИЗВОДИ
Анализирано е значението и мястото на Центъра за кариерно развитие в структурата
на университета, неговата роля за професионалната реализация на студентите.
Основната цел в дейността на ЦКР е да се създават условия за активизиране
комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите чрез изграждане на
кариерна култура, информиране, консултиране и методическа дейност, съдействие за
кариерното ориентиране и развитие на студенти, бивши възпитаници, специализанти и
докторанти.
Реализацията на целта на Центъра за кариерно развитие се осъществява първо чрез
осигуряване на информационен поток от работодателите към студентите, даващ информация
за свободни работни позиции, практики и стажове.
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Втора задача е осъществяването на информационен поток за налични свободни
работни позиции, насочен към учащите се и завършили студенти.
Трета основна задача на центъра е реализацията на мероприятия, осъществяващи пряк
контакт между представители на работодатели и студенти (възпитаници). Такива са
презентации на фирми, организиране на производствени посещения на предприятия, форум
Кариери, Ден на кариерното ориентиране на първокурсника и редица други.
Съществено място в дейността на Центъра за кариерно ориентиране е също
съдействието за професионалното ориентиране и подготовка на студентите за успешно
представяне на интервю за работа, както и проследяването на развитието и
популяризирането на успешната реализация на възпитаниците на университета.
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