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ДИРЕКЦИЯ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ИНИЦИАТИВА ‘ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ’ 
(ПАРТНЬОРСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2015 ) 

 

Дата Час, място Събитие 

23.03.2015 

10.00 часа 

Русенски 
университет, 
Канев център 

Форум Кариери`2015 

23.03.2015 

11.00 часа 

Русенски 
университет, 
Канев център 

Ден на кариерното ориентиране на първокурсника 

Май 2015 Русенски 
университет 

Учредяване на алумни асоциация на Русенския университет 
(обединяваща изградените и нови алумни мрежи в обща 
мрежа) 

Май 2015 Русенски 
университет 

Бал на поколенията 

11.11.2015  Русенски 
университет 

Ден на алумните на Русенския университет под мотото „70 
годишна щафета на поколенията-траектории на успеха” 

Ноември  
2015 

Русенски 
университет 

Представяне на дейностите пред медиите  

Ноември  
2015 

Русенски 
университет 

Университетски преглед на дейностите и дискусия  

 

ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ 

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

април 2015 РУ Вечер на специалностите, с участието на студенти, 
преподаватели от факултета и гости от фирми. 

14.05-16.05 РУ Русенско изложение на земеделска, автомобилна, 
индустриална и електронна техника – среща с работодатели, 
производители и дистрибутори на земеделска техника. 
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14.05-16.05 РУ Среща на студентите от Аграрно-индустриалния 
факултет с работодатели  

05 РУ Провеждане на Студентска научна сесия в Аграрно-
индустриалния факултет с представители на 
работодатели.    

ежегодно РУ Работни срещи  на преподаватели и работодатели за 
обсъждане на:  
- учебни планове, практическите упражнения, 
студентски практики;  
- възможности за организиране на професионални 
ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и 
докторанти; 
- професионалното ориентиране на студентите, 
реализация на завършилите студенти; 
- възможности за сътрудничество на университета с 
бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност. 

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

ежегодно РУ 
Корпус 2 

Посещения на студенти във фирми, запознаване с 
фирмите, възможностите за провеждане на стажове и 
започване на работа: “Монтюпе - ЕООД” Русе; “SL 
Industries” Русе; “Спарки – АД” Русе,  “МТМ ООД” 
Русе; “ВИТТЕ Аутомотив България - ООД” Русе; и 
др.Установяване на нови връзки с други работодатели. 

14.05-16.05 
РУ 

Корпус 2 

Провеждане на Студентска научна сесия във факултет 
“Машинно-технологичен” с представители на 
работодатели.    
Провеждане на конкурси: 
 - “Конкурс за най-добър студентски проект, 
разработен с CAD-системи”; 
-  “Студентски конкурс за сръчност и бързина при 
работа с CAD-системи”.  
Провеждане на Вечер на специалността. 

14.05-16.05 
РУ 

Корпус 22 
Провеждане на “Кръгла маса”  - среща и разговори с 
работодатели от северна България. 

05.2015 
РУ 

Корпус 2 
Среща – диалог на студенти и представители на фирми 
“Труд - АД”, “Метал – АД Шумен”, “МБМ - Русе” и др. 

06.2015 
РУ 

Корпус 2 
Участие в Празник на Роботиката. 

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”  

Дата Час, място Събитие 

23.03.2015 Канев център Форум кариери 2015 
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Март - Май Русенски 
университет 
6.306 

Участие на представител на фирма Сирма Ай Ти Ти в 
обучението на студенти 

4-15 март Русенски 
университет 
6.212 

Участие на представител на фирма Форшунг-Директ 
ЕООД в обучението на студенти 

02. април гр.Козлодуй Посещение на АЕЦ Козлодуй 

април гр. Русе Посещение в ЗИТА Русе 

15.04.2015 Русенски 
университет 

Презентация на фирма Монтюпе 

29.04.2015 З-д Монтюпе Посещение от студенти на Монтюпе 

16.05 15:00 

Русенски 
университет 
1.311 

Преглед и обсъждане на дейностите по време на 
Месеца на работодателите от Съвета по качеството и 
акредитацията 

Май Русенски 
университет 
6.301 

Представяне на фирма Метавизия 

Май Русенски 
университет 
6.301 

Представяне на фирма Image Group 

май гр. Русе Семинар. Представяне на книгата “Бъдещето на 
ядрената енергетика. Малки модулни реактори” от 
авторите Йордан Йорданов и Йордан Янков 

май гр. Русе Посещение в “ЕГГЕД РУСЕ” АД 

10.05  Среща на студенти от КТТ с представители на фирми 
от бранша с цел възможности за студентски стажове и 
бъдеща професионална реализация 

13.05  Посещение на студентите от III курс, специалност 
Електроника в МБАЛ Русе, отделение Образна 
диагностика 

13.05.2015 З-д Атлас Копко Посещение от студенти на Атлас Копко 

18.05  Вечер на специалностите във факултета. Награждавене 
на студенти и представяне възможности за работа от 
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спонсори на Факултета.  

октомври гр. Русе Посещение в ТЕЦ Русе 

ноември гр. Русе Посещение на електрическа подстанция “Център” на 
Енерго Про Мрежи АД 

септември гр. Русе Среща между алумни и настоящи възпитаници на 
Факултета. 

Май-юни  Русенски 
университет 

Презентация на СЕТ  

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

03.2015  
Русенски 

университет 
Посещение на студентите на форум „КАРИЕРИ 2015” 
и Ден на кариерното ориентиране на 
първокурсника.  

03-05.2015 
Русенски 

университет 
Посещения на презентации на фирми. 

03-05.2015 
Русенски 

университет 
Посещения на производствените площадки на фирми. 

14.05.2015 Русенски 
университет 

Среща на студентите от Транспортен факултет с 
работодатели. 

15.05.2015 
Русенски 

университет 

Среща на съвета на работодателите и обсъждане на 
учебна документация - учебни планове за обучение на 
студентите от специалностите във факултета. 
Обсъждане на учебни програми по специализиращи 
дисциплини. Обсъждане на възможности за 
сътрудничество на университета с организации и 
фирми. 

14÷16.05.2015 
Русенски 

университет 

Изложение “Автомобилна и земеделска техника” – 
среща с работодатели от фирми дистрибутори на 
автомобилна техника и сервизи. 

05 ÷ 06.2015 
Русенски 

университет 
Студентска научна сесия с участие на работодатели. 

 

ФАКУЛТЕТ “БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ” 

Дата Час, място Събитие 

 Русенски 
университет 

Ден на работодателите 2015 
• Представяне на специалностите на Факултет 

„Бизнес и мениджмънт” 
• Представяне на Алманах на завършващите 

студенти 
• Презентация на присъстващите работодатели   
• Представяне на резултати от  проекти на ФБМ 
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• Работни срещи между студенти и работодатели 
Тренинг за професионална и личностна ориентация на 
студентите в две фази:  

• Обучение за професионална ориентация  
• Обучение по трудово право, Тренинг „Как да 

кандидатствам за работа”, провеждане на кръгла 
маса с работодатели и студенти за дискусия на 
резултатите от проектите на ФБМ и обсъждане 
на разработената система от мерки за устойчиво 
професионално развитие на студентите чрез 
целево участие в сътрудничество „Университет 
– предприятие“ 

01.2015 Русенски 
университет 

Разработване на стратегически документ на факултет 
„Бизнес и мениджмънт“ за система от мерки за 
устойчиво професионално развитие на студентите чрез 
целево участие в сътрудничество „Университет – 
предприятие“ 

целогодишно Русенски 
университет 

Подписване на споразумения за партньорство между 
факултет „Бизнес и мениджмънт“ и работодатели 

целогодишно Русенски 
университет 

Дни на алумни “Европеистика” 
 

целогодишно Русенски 
университет 

Работни срещи и дискусии с работодатели и членове на 
съвета на настоятелите на ФБМ за осигуряване на 
места за провеждане на студентски практики и анализ 
на резултатите 

март-май; 
октомври-
декември 

 Организиране на посещения на студенти във фирми и 
структури на публичната администрация 

ФАКУЛТЕТ “ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ” 

Дата Час, място Събитие 

 

 

Февруари, 
2015 г. 

 

Февруари, 
2015 г. 

 

Март,2015 г. 

 

 Педагогически специалности – ПНУП, НУПЧЕ, СП 

• Среща на студенти от специалностите НУПЧЕ, 
ПНУП, СП и преподаватели от катедра ППИ с 
експерти от Областен информационен център-
Русе-представяне на възможностите за кариерно 
развитие по ОП „Развитие на човешките 
ресурси" и ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж". 

• Представяне на книгата акад. Георги Марков 
„Светът в пламъци“- преподаватели от катедра 
ППИ и студенти от специалност БеИ. 

• Участие на студенти от 4 курс на 
специалностите НУПЧЕ, ПНУП и СП в 
обучение за презентационни умения, 
организирано от Фондация „Заедно в час“, 
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Април, 2015 

Април, 2015  

 

 

 

Май, 2015 г. 

 

Юни, 2015 

 

 

Юни, 2015 г. 

 

Септември, 
2015 г. 

 

Декември, 
2015 

рекламна изложба и среща с представители на 
фондацията във връзка с предоставяни кариерни 
възможности.  

• Участие на студенти от специалност Социална 
педагогика в съвместен проект на Община Русе 
и 5 детски градини- „Деца и младежи в риск“. 

• „Маратон на четенето“-Съвместна инициатива с 
Регионална библиотека «Любен Каравелов», 
директори на базови училища,  базови детски 
градини и социални институции с участие на 
студенти от специалностите ПНУП и СП. 

• Вечер на специалността (отделни за различните 
направления), с участието на студенти, 
директори на училища и детски градини, 
представители на инспектората и учители.  

• Среща с директори, инспектори от РИО, 
Община Русе и учители от началния курс и 
детски градини, представители на социални 
заведения по повод инициираната от катедра 
ППИ Кръгла маса на тема: “Актуални въпроси 
на педагогическата практика“. 

• Пета Международна научно-практическа 
конференция – РИО-Русе, Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, СОУЕЕ „Константин К. 
Философ“ и групи училища от Москва. 

• Семинар на тема: „Традиции, настояще и 
перспективи на педагогическото образование в 
гр. Русе“. 

• Среща с директори, инспектори от РИО, 
Община Русе и учители от началния курс и 
детски градини, представители на социални 
заведения 

 

 

 

13.03.2015 г. 
от 9.00 ч. 

 

 

 

Март 2015-
07-03 

 

 

 

Детска градина 
„Незабравка“ 

Русенски 
университет 

Голяма 
изложбена зала 

ДНА 

Специалност БеИ, както и ПНУП, НУПЧЕ, СП, 
организирани от катедра БЕЛИ 

 

• Демонстрация на нови практики в обучението 
по Музика – с участието на студенти от ПНУП и 
детски учителки 

• Научно-практически семинар на 
тема "Дипломният проект – реализация и 
предизвикателства" – с участието на 
преподаватели, студенти, представители на 
Държавен архив, на Регионален исторически 
музей 

• Представяне на книгата (д-р М. Душкова)  
„Милош и Бродски- магнитното поле“ от проф. 
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април 2015  
 

РБ „Л. 
Каравелов“ 

Ирена Грос 

• Конференция „130 години от създаване на ДНА“ 
– Русе, съвместно с РБ „Л. Каравелов“, 
Регионален исторически музей, Държавен 
архив, преподаватели по история от РУ и 
докторанти, по проект на Офицерите и 
сержантите от резерва 

• Национална кръгла маса „Змей Горянин – 
непознатият“ – участие на преподаватели и 
студенти 

•  
21.04.2015 г. Русенски 

университет, 

Зала 2.101 

• Вечер на поезията, посветена на творчеството на 
Пеньо Пенев – присъствие на студенти, 
преподаватели и ученици от русенските 
училища 

14.05.2015 г. Русенски 
университет, 

Канев център 

• Представяне на клуб „Палитра“ и музикален 
клуб „Афект“ заедно с други клубове във форум 
за неформално обучение  

29.10.2015 Г. Русенски 
университет 

Зала 2.101 

• Двубой „Знаете ли български език“ – участват 
студенти от педагогическите специалности, с 
присъствие на учители и ученици от училищата 
в град Русе 

23 – 
24.10.2015 г. 

Русенски 
университет 

Зали в Корпус 
№2 

• Девети Арнаудови четения – организатори: 
Катедра БЕЛИ, съвместно с РБ „Л. Каравелов“, 
Регионален исторически музей, Институт за 
фолклор при БАН 

Регулярно Клуб на 
културните 
дейци, 
Зала „Култура“, 
РДТ „Сава 
Огнянов“ – 
Камерна зала 
Община Русе 
 
РБ „ЛБ. 
Каравелов” 

• Представяне на книги на български и чужди 
автори пред Русенската общественост 

• Участие в жури за ученически изяви 
 

 
 
 
 
 
 

•   Workshop с ученици от русенските училища 
 

регулярно 

 

 Специалности от професионално направление 4.6. 
Информатика и компютърни науки 

• Участие на преподаватели, докторанти и 
студенти в семинари в Русе и други градове в 
страната, на които се представя дейността на 
софтуерни компании 
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февруари, 
март 

 • Срещи за обсъждане на възможности за 
приемане на студенти на стаж в софтуерни 
фирми 

регулярно 

 

 • Участие на служители на софтуерни фирми в 
учебния процес  

април 2015 

 

27.06.2015 

Март 2015 

 • Участие на представители на софтуерни фирми 
във вечерта на специалността. 

• Дипломни защити на студентите от 
магистратура Софтуерно инженерство, на която 
традиционно участват и представители на 
софтуерни фирми. 

• Посещение на студенти от професионалното 
направление в Мусала Софт и запознаване с 
дейността на фирмата. 

  Специалност ПОМИ 

май.2015  • Вечер на специалността, с участието на 
студенти преподаватели, представители на 
инспектората,  директори на училища и учители 

май 

 

 • Студентска научна сесия с участието на 
чуждестранни студенти от университети, с 
които има сключени проекти и договори по 
програми Еразъм и ЦЕПУС и с преподаватели 
от средните училища    

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

15.05.2015 Зала 

2Б.217 

Студентска научна сесия 

 

 

18.04.2015 

Варненски 
свободен 
университет 

Студентско състезание по „Наказателно право 

09.05.2015 Бургаски 
свободен 
университет 

Студентско състезание по „Гражданско и търговско 
право 

08.05.2015 2Б.215 Семинар на тема „Закрила на децата – жертва на 
трафик 

16.04.2015 Административен 
съд – гр. Русе 

Симулативни съдебни заседания по административни 
дела 
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11.05.2015 Канев Център Дискусия по  
Проекта на закона за физическите лица и мерките за 
подкрепа 
 

27.05.2015 Зала „Проф. 
Венелин Ганев” – 
2Б.313 

Симулативни съдебни заседания по административни 
дела 

22.05.2015 Зала 

„Проф. Венелин 
Ганев” - 2Б.313 

 
 
Вечер на правната клиника – (на студентите, работещи 
в правните клиники по АПАП и СНП) 

ФАКУЛТЕТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 

Дата Час, място Събитие 

16-17.05.2015 Корпус КТ 

Модул от международната клинична програма "Детето и 
неговите симптоми" с гост  лектор Вероник Робер от Белгия, 
домакинстван от ФОЗЗГ в партньорство със Сдружение 
"Дете и пространство", Българското общество за 
лаканианска психоанализа, Медико- педагогически институт 
"Куртил” – Белгия и белгийско-българската лаборатория на 
CIEN (Интердисциплинарен Център за Детето). 

26.03.2015 Канев център 
Ден на отворените врати на Русенски университет. 
Представяне на специалностите от ФОЗЗГ пред кандидат-
студенти и гости. 

8.04.2015  Корпус 2 

Дискусия -1 “Заедно за културно многообразие, 
толерантност и недискриминиране”. Клуб на социалния 
работник, Регионален представител на комисията за защита 
от дискриминация, Дирекция “Здравни и социални 
дейности” към Община Русе 

28.04.2015 Корпус 2 

Дискусия -2 “Заедно за културно многообразие, 
толерантност и недискриминиране”. Клуб на социалния 
работник, Регионален представител на комисията за защита 
от дискриминация, Дирекция “Здравни и социални 
дейности” към Община Русе 

17.05.2015 Община Русе 

Отбелязване на 17 май „Международен ден за 
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН”. Сдружение 
„Център Динамика“ съвместно с Клуб на социалния 
работник. 

27.05.2015 Корпус 2 

Дискусия -3 “Заедно за културно многообразие, 
толерантност и недискриминиране”. Клуб на социалния 
работник, Регионален представител на комисията за защита 
от дискриминация, Дирекция “Здравни и социални 
дейности” към Община Русе 

28.05.2015 
Заседателна зала на 

Община Русе 

Обобщаваща среща-дискусия на тема „Заедно за културно 
многообразие, толерантност и недискриминиране“ с кмета 
на Община Русе. Клуб на социалния работник, Регионален 
представител на комисията за защита от дискриминация, 
Дирекция “Здравни и социални дейности” към Община Русе 

3.06.2015 
4.07.2015  

БАН, София 
РЦ Търговище 

Съвместни обучения с Националната асоциация на 
ресурсните учители. 
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18.09.2015  Аула 1 
Официална промоция на ВИПУСК 2015 във ФОЗЗГ с 
участието на представители от БАПЗГ, здравните и 
социалните заведения в Русе. 

До декември 
2015 

 
Участие в проект на Русенски университет за развитие на 
Професионалните клубове чрез Клуб на социалния 
работник. 

ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА 

Дата Час, място Събитие 

 Областен 
информационен 
център-Силистра 

Участие на преподаватели в среща от Областен 
информационен център-Силистра-представяне на 
възможностите за кариерно развитие по ОП „Развитие 
на човешките ресурси" и ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж". 

24 февруари Общински съвет 
Силистра 

Инициатива на ръководството на Филиал Силистра за 
промяна на Наредбата за почетните звания и 
учредяване на наградата Студент на годината от 
общински съвет Силистра.  

5 март РБ „Партений 
Павлович” 

Организиране и провеждане на ежегоден тренинг със 
студенти от специалност Български  и чужд език на 
тема: Работа с електронни каталози и дигитализирана 
литература. 

20 Март  Филиал –
Силистра 

 РБ „Партений 
Павлович” 

Организиране на възпоменателна вечер за Пирин 
Бояджиев от студентска учебно-изследователска 
лаборатория „Културно-историческо наследство”, 
съвместно с  Регионална библиотека „Партений 
Павлович”.  

23 март Русенски 
университет  

Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на 
първокурсника в Русенски университет. 

24 март ОУ “Отец 
Паисий” 
Силистра 

Провеждане на тренинг  със студенти от Филиал 
Силистра, специалност Български и чужд език,  с 
Директора на ОУ „Отец Паисий” на тема: „Как да 
проведа успешно интервю за работа”  

26 март Русенски 
университет 

Канев център 

Представяне на Филиал-Силистра в Ден на отворените 
врати в Русенски университет. 
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07 април Филиал Силистра 

116 зала 

Ден на кариерното развитие на студентите от всички 
курсове от инженерните и педагогическите  
специалности с участието на Центъра за кариерно 
развитие на Русенски университет. 

14 април Филиал Силистра 

ЕГ “П.Яворов” 

Подписване на договор за сътрудничество на Филиала 
с училище в гр. Силистра -  ЕГ “П.Яворов”. 

16 април конферентна зала 
в хотел 
„Дръстър” 

Среща с граждани и образователни институции в 
рамките на „Дни на кариерата”, представяне на 
Филиала. Обсъждане на възможности за приемане на 
студенти на стаж във  фирми 

23 април Филиал –
Силистра 

430 зала 

Вечер на специалността Физика и информатика,  
състезание „Минута стига” със студенти от 
специалност „Педагогика на обучението по физика и 
информатика” и ученици от базовите училища. 

23 април Филиал –
Силистра 

204 зала 

Представяне на мултимедийни презентации на тема 
“Транспорт и прогрес”, свързана със спецификата на 
специалността ТТТ и Автомобилно инженерство пред 
студенти и ученици от средните училища. 

23 април Филиал –
Силистра 

227 зала 

Провеждане на семинар и викторина със студенти от 
специалност Електроинженерство на тема “Цифрова 
телевизия”. 

28 април Филиал –
Силистра 

Фоаето на 
Филиала 

Организиране на изложба по повод 135 г. от 
рождението на Й. Йовков, съвместно с дом паметник 
”Йордан Йовков” – Добрич, Регионална библиотека 
„Партений Павлович”- Силистра,  базови учители и 
ученици.Представители на държавната и общински 
власти. 

29 април Филиал –
Силистра 

Фоаето на 
Филиала 

 

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати. 

Отчитане на резултатите от проведения  Регионален 
конкурс за превод на стихове от английски и френски 
език, изпълнен от ученици и студенти. 

Отчитане на резултатите от проведения  Регионален 
конкурс за най-атрактивен web-сайт или презентация 
на тема: ”Светлината и светлинно-базирани технологии 
в съвременния живот”. 
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Организиране на Борса за добри педагогически 
практики. 

Представяне пред медиите. 

30 април Филиал –
Силистра, 
спортна зала 

 

Провеждане на спортни състезания под мотото „Да 
играем заедно” между студенти от инженерните и 
педагогическите специалности във Филиала пред 
студенти и ученици от средните училища. 

8  май Филиал –
Силистра  

110 зала 

Мултимедийна презентация , изготване и представяне 
на библиография и паметен лист за Партений Павлович 
от студентска учебно-изследователска лаборатория 
„Културно-историческо наследство”, съвместно с  
Регионална библиотека „Партений Павлович”, учители 
по литература и история от училища от региона по 
повод 320 г. от рождението  и 255 г. от кончината му и 
по повод 70 г. от създаване на Русенския университет 
„Ангел Кънчев”. 

 9 май Филиал –
Силистра 

116 зала, 430 
зала, 110 зала 

Отбелязване на 9 май- Деня на Европа със студенти, 
ученици и базови учители във Филиала.  

Провеждане на Студентска и докторантска научна 
сесия във Филиал Силистра. 

15 май Филиал –
Силистра 

116 зала 

Тържество по повод на Майски научни четения с 
представители на държавната и общинска власт в 
Силистра. 

Провеждане на Национална научна конференция с 
участие на преподаватели от средните училища, 
посветена на 70 – годишния юбилей на Русенски 
университет „Ангел Кънчев”. 

15 май Филиал –
Силистра, 

Издателски 
център на 
Русенски 
университет 

Издаване на вестник „Устрем”,  посветен на 70 – 
годишния юбилей на Русенски университет „Ангел 
Кънчев” и Майските празници във Филиал Силистра и 
популяризирането му сред обществеността. 

28 май Филиал –
Силистра  

Организиране на  публична лекция  и представяне на 
книгата “Летопис за живота и творчеството на Й. 
Йовков”. 
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116 зала 

2 юни ОУ “Отец 
Паисий” 
Силистра 

Представяне на мултимедийна презцентация 
„Нравствените послания на Й. Йовков”  от студенти 
студентска учебно-изследователска лаборатория 
„Културно-историческо наследство” и викторина с 
ученици. 

5 юни  ОДК Силистра Ежегодно участие на преподавател в жури на 
международния екологичен форум Сребърна. 

ФИЛИАЛ-РАЗГРАД 

Дата Час, място Събитие 

Март -Април Филиал – Разград 
или във фирмите  

Провеждане на работни срещи с Управители на фирми 
от региона.  

Април   Фирми от 
региона 

Провеждане на учебно - производствена практика на  
студентите във фирми свързани с професионалните 
направления във Филиала. 

Април –Май Филиал - Разград Презентации на фирми, с цел професионално 
ориентиране на студентите 

18-22 май Филиал - Разград Семинар-обучение на завършващи студенти: „Помощ! 
Кандидатствам  за работа” 

25-29 май Филиал - Разград Празници във Филиал-Разград: 

• Среща на студентите с успешно реализирани  
възпитаници на Филиал - Разград; 

• Работна среща на Консултативния съвет към 
Филиал-Разград; 

• Представяне на студентски разработки пред 
представителите от бизнеса; 

 

 


