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ОСНОВНA ЦЕЛ В РАБОТАТА НА ЦКР

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. 

Дейността на ЦКР е свързана и с глобализацията на 
пазара на труда.



ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ

-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;



ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

-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.



ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН 

ПОТОК ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ КЪМ 

СТУДЕНТИТЕ

• Постъпили в ЦКР обяви за свободни работни 
позиции

• Информация от интернет от специализирани 
фирми

• Лични контакти на екипа на ЦКР и преподаватели 
от университета

• Уеб базирана база данни и програмен продукт 
„Университетски информационен портал за бизнес 
партньори“



База данни и програмен продукт 

„Университетски информационен 

портал за бизнес партньори“ 



ИНФОРМАЦИОНЕН ПОТОК ЗА 

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ, НАСОЧЕН КЪМ 

СТУДЕНТИТЕ

• Сайт на Русенския университет –
информация от „Университетски 
информационен портал за бизнес 
партньори“, от заявки на фирми и интернет

• 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).



Сайт на Русенски университет, секция 

на ЦКР



Сайт на Русенския университет –

информация за работна позиция



Уеб базирана база данни и програмен 

продукт “Студентска кариера”



Насочване на студенти и завършили 

за заемане на работни позиции (4 и 8 

часа)

• За периода януари – октомври са постъпили 

над 3000 обяви за заемане на свободни 

работни позиции.



ПРЯК КОНТАКТ МЕЖДУ 

РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ 

(ВЪЗПИТАНИЦИ)
• Презентации на фирми пред студенти в 

Русенския университет

• Производствени посещения на студентите 

във водещи в световната технология 

промишлени преприятия

• Организиране на срещи с представители на 

бизнеса

• Форум Кариери и Ден на кариерното 

ориентиране на първокурсника.



ОРГАНИЗИРАНЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ

ЦКР организира ежеседмични презентации на 

фирми на територията на Русенски 

университет или на територията на фирмата.

Студентите се запознават с дейността на 

фирмата, представят мотивационни писма и 

CV-та на представители на човешки ресурси.

Презентациите и посещенията на 

работодатели се явяват част от учебния 

процес



Презентации на фирми

в Русенския университет



Презентации на фирми - обучение 

на производствен терен

Семинар – обучение в СЕТ-Щайнер 
Електроник  – Русе 



Организиране на срещи между 

ръководствата на потребители на 

кадри и на русенския университет



Организиране на Форум 

кариери

• Ежегодно Центърът за кариерно развитие 

съвместно с Джоб Тайгър организира на 

територията на Русенски университет Форум 

Кариери.

• Във Форум Кариери 2017 взеха участие 35 

фирми.

• Форум Кариери 2017 беше посетен от над 

2000 студенти.



Форум  кариери 2017

контакт между студенти и 

работодатели



Организиране на Ден на кариерното 

ориентиране на първокурсника



Ден на кариерното ориентиране на 

първокурсника



ПОДГОТОВКА ЗА ИНТЕРВЮ, 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ

• Съдействие за професионалното 

ориентиране на студенти и завършили

• Подготовка на документи за кандидатстване

• Обучение подготовка за интервю 

• Курсове - как да се търси работа

• Проследяване на професионалната 

реализация на випускниците на 

университета – секции „Алумни“.



ИЗВОДИ

• Анализирано е значението и мястото на ЦКР 

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.



ИЗВОДИ

• Реализацията на целта е чрез осигуряване 

на информационен поток от работодателите 

към студентите, даващ информация за 

свободни работни позиции, практики и 

стажове.

• Втора задача е осъществяването на 

информационен поток за налични свободни 

работни позиции, насочен към учащите се и 

завършили студенти.



ИЗВОДИ

• Трета основна задача е реализацията на 

мероприятия, осъществяващи пряк контакт 

между представители на работодатели и 

студенти (възпитаници) - презентации на 

фирми, организиране на производствени 

посещения на предприятия, форум Кариери, 

Ден на кариерното ориентиране на 

първокурсника и др.
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