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ДВЕ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
СЪБРАХА ЕЛИТА НА НАУКАТА В КИА
ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ НА ТУРИЗМА И КРИЗАТА ДИСКУТИРАХА ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

К

олежът по икономика и администрация –
Пловдив, беше домакин и организатор на
две национални научни конференции. Първата от
тях – „Туризмът – състояние и перспективи“, се
проведе в края на февруари и събра над 40 учени,
преподаватели и специалисти в един от най-важните
отрасли за националното ни стопанство – туризма.
Свои доклади на конференцията изнесоха проф. дтн
Ст. Стамов, проф. дин А. Конарев, проф. Д. Димитров, доц. дпн Г. Манолов, гл. ас. д-р Сн. Константинова, гл. ас. д-р Евг. Стоянов, гл. ас. Ир. Емилова,
д-р Пл. Славов от КИА. От НБУ се включиха със свои
изследвания доц. д-р С. Алексиева и хон. ас. д-р Д.
Алексова, а от УХТ – гл. ас. д-р Кр. Никовска, доц.
д-р Й. Йорданов, гл. ас. Ив. Петрова и ас. И. Бичуро-

ва. Свои научни доклади представиха също д-р М.
Ламбова и д-р В. Николова от ПУ „П. Хилендарски“,
ас. д-р В. Василева, гл. ас. М. Стоянова и ст. ас. С.
Сабриева от ШУ „Еп. К. Преславски“, гл. ас. д-р В.
Славянска от БСУ, гл. ас. Кр. Александров, гл. ас. Св.
Станева, гл. ас. д-р Ив. Килимперов и доц. Н. Кузманов от АУ, ас. В. Атанасова-Георгиева, д-р К. Илиева
и гл. ас. д-р Ант. Недкова от Колежа по туризъм в Бургас, ас. М. Михайлов от ТУ – Стара Загора, Кр. Русев
от Международния колеж „Албена“ – Добрич, и др.
Бившият финансов министър Пламен Орешарски пък беше официален гост на Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки,
препоръки, стратегии“, която се проведе на 13 май
2011 г. в КИА. Форумът бе открит от президента на
КИА доц. дпн Г. Манолов, а основният доклад изнесе

проф. дин Т. Трендафилов. В първата част на заседанието със свои научни разработки участваха доц.
дпн Г. Манолов, проф. дин А. Конарев, гл. ас. д-р Сн.
Константинова, доц. д-р Евг. Стоянов от КИА, както
и проф. Г. Найденов от БАН, проф. Д. Радев, доц.
дин М. Чавдарова от УНСС, гл. ас. Й. Икова, ас. Д.

Хаджийски от АУ и проф. д-р М. Петров от СУ „Кл. Охридски“. На второто заседание в дискусията за световната икономическа и финансова криза със свои
доклади се включиха гл. ас. д-р П. Стойкова и докт.
Евг. Василев от ЮЗУ, доц. д-р М. Пешева от ВТУ, доц.
д-р А. Мантарова и д-р Гр. Сарийски от БАН, проф.
дин Д. Саздов и проф. М. Мирчев от УНСС, доц. д-р
Н. Бенчева, гл. ас. М. Тепавичарова и гл. ас. д-р Е.
Матева от КИА, гл. ас. Ст. Транев и гл. ас. В. Славянска от БСУ, гл. ас. Й. Икова и ас. Д. Хаджийски от АУ.
Паралелно с основните научни разисквания
беше обособена и студентска секция с модератор
проф. дин А. Конарев, на която над 50 студенти от
КИА и други висши учебни заведения изнесоха свои
доклади по темата за кризата. КВ

Â ÁÐÎß
 Посоката в развитието на КИА е вярна
на стр. 2
 Богата програма на Майските празници в Колежа по икономика и администрация
на стр. 3
 Наш студент ще прави магистратура в Лондон
на стр. 4
 Холандският професор Ринус ван Схенделен гостува в КИА
на стр. 5
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Най-големият проблем на висшето образование е липсата на координация между вузовете и адекватна образователна политика
проф. Димитър Димитров
ректор на КИА

Интервю на Станислава СТАНОЕВА

Проф. Димитър В. Димитров, доктор на социологическите науки, преподавател в СУ „Кл. Охридски“,
катедра „Публична администрация“. През учебната 2007–2008 г. е избран за ръководител на катедра, а
през 2008–2010 г. е директор на Института по социология при БАН. Специализирал е в Единния европейски университетски център – гр. Нанси, Франция, и в Института за социологически изследвания – Москва. Гост-професор в Университета в гр. Клермон-Феран, Франция. Участвал е в провеждането на редица
международни конференции и сътрудничи в дейността на Френския национален център за социологически
изследвания в Париж. Изнася лекции по социология, социология на труда, разрешаване на конфликти,
управление на човешките ресурси и водене на успешни преговори. Автор е на 10 монографии и на над 150
статии в наши и чуждестранни списания. Основател и главен редактор на сп. „Социология“ и сп. „Социология и икономика“.
– Проф. Димитров, има ли българското висше образование вина към студентите? Девалвира ли като цяло
образованието на българина?
– Не бих казал, че българското висше образование
има вина към студентите, а по-скоро има дълг и големи
отговорности. През изминалите близо 20 години основната цел на реформите във висшето образование у нас
беше да се създават реални условия за неговото адаптиране към изграждащите се пазарни отношения в страната и
създадените норми и правила в ЕС. Като член на Евросъюза страната е приела определени задължения в тази насока. Първото, и то важно задължение е да реформираме
нормативната база и законите, свързани с висшето образование. Новият закон за академичния състав в Република България вече е факт, както и Правилникът за неговото
прилагане.
– Кой е най-големият проблем на висшето образование у нас?
– Според мен този проблем е свързан с липсата на
координация между отделните университети и с провеждането на неадекватна образователна политика, а така
също и със сравнително бавното реформиране на нормативната база и законите. Очакват се сериозни промени и
в Закона за висшето образование. Дано в него се заложи
и идеята за по-тясна връзка между средното и висшето
образование. Ако в университетите постъпват студенти
със слаба подготовка от средното образование, високо
качество на обучението ще се постига по-трудно, а ще са
необходими допълнителни инвестиции, за да се преодолее този недостатък.
– Подценява ли се науката в България?
– Политиците и учените в България са единодушни,
че не трябва да се подценява българската наука. Но подходът към начините, по които може да се постигне по-ефективно развитие на науката, са различни, а понякога и доста противоречиви. Свидетели сме на поредното усилие от
страна на ръководството на БАН дейността на тази организация да се реформира с цел да се повиши както професионализмът на учените, така и практическият ефект
от реализацията на резултатите от тяхната дейност. Това,
което мен лично ме притеснява, е, че, докато тези дискусии продължават, институтите на БАН изпадат в тежко
финансово състояние, кадърни изследователи напускат
БАН и търсят реализация навън – към университетите и
други структури у нас и в чужбина. Изтичането на научния потенциал от страната в тези тежки времена не води
до нищо добро – както в науката, така и в развитието на
научните организации.
– КИА се утвърждава като един от най-сериозните
не само пловдивски, но и български колежи. Как виждате
развитието му като негов ректор?

– Посоката в развитието на КИА е вярна и отговаря на развиващите се икономически и социални процеси
в страната. Изградената перфектна, на наднационално
равнище среда като сграда, условия за работа, връзка
между студенти и преподаватели ми дават основание да
твърдя, че КИА има своето място сред водещите образователни звена в страната. Необходими са още усилия
в посока превръщане на Колежа в проспериращо висше
училище, където ще се подготвят студенти на европейско
ниво, ще се провежда ефективна научноизследователска
дейност, ще се обучават студенти от други държави, ще се
засили обменът на преподаватели и студенти, ще се създадат още по-добри условия за по-ефективна практическа реализация.
– Адекватни ли са колежанските ни специалности
на бързоизменящия се пазар на труда?
– На този етап отговорът ми е „да“. Това, което предлага КИА, е свързано с бързоразвиващи се отрасли и сфери на нашия стопански живот. Сравнително високият дял
на успешно реализирали се студенти на Колежа подкрепя тази теза. И все пак, ако трябва още по-плътно да се
доближим до пазара, е необходима по-широка, стратегически разгърната програма за работа, която да отчита
възможностите от създаването на нови, по-атрактивни и
близки до пазара специалности. За да се реализира това
обаче, е необходимо да се изгради не само на регионално,
но и на национално ниво система, която да показва насоките в бързопроменящата се пазарна среда.
– Много млади българи отправят поглед на Запад.
Как бихте формулирали предимствата на обучението в
България?
– Да, така е и това е съвсем нормално. Все повече и
повече наши студенти ще се обучават в чужбина, особено
в магистърските програми. Но в моя сравнително дълъг
преподавателски опит съм бил нееднократно свидетел
как завършили извън страната студенти кандидатстват
в чуждестранни фирми, работещи у нас, и биват пренебрегвани, а се търсят специалисти, завършили в България. Да, този факт е болезнен, но очевидно бизнесът си
има също своя логика.
– Вашите пожелания към студентите от КИА.
– По стар студентски обичай, каквото и да посъветстваш студента, той предпочита да трупа опит на свой
гръб. Затова няма да се държа покровителствено и наставнически. Ще се обърна към студентите с думи прости:
грехота е, ако, учейки в тези добри условия и работейки
с добри преподаватели, не постигнете добри резултати
в следването. Не се поддавайте на внушения, доверете
се на своя усет и оценка. Нека диалогичността е пътят,
който заедно ще ни позволи да решаваме възникналите
конфликти и проблеми. Нека по-често ви виждам в библиотеката, а по-рядко – в кафенето. И не забравяйте, че
младостта е време, което бързо отминава.
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уждестранни гости, боулинг и футболен турнир, национална научна конференция, дискотека и фотоконкурс бяха само част от проявите по време на станалите вече традиционни Майски празници
на Колежа по икономика и администрация.
Тази година тържествата започнаха малко по-рано – в края на април, когато на гости на Колежа беше холандският професор по политология Ринус ван Схенделен от университета „Еразъм“ в Ротердам. Той изнесе
открита лекция и представи книгата си „Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС“.
Майските празници продължиха през целия месец. По време тях на Колежа гостуваха известни бизнесмени и политици. Беше представен и първият брой на списание „Социология и Икономика“, наследник на
сп. „Социология“.
Освен богатата програма по време на тържествата се състояха и Дните на отворени врати на Колежа, в
които много гости и ученици разгледаха новата свръхмодерна и уникална за страната сграда, запознаха се с
условията за обучение в КИА и се срещнаха с преподавателите и ръководството.

ÁÎÓËÈÍÃ ÒÓÐÍÈÐÚÒ
Третокурсници от „Икономика на туризма“ обраха първите места на
боулинг турнира. Стоян Манавски, Злати Карамфилов, Борислав Новаков и
Мартин Хаджиев заеха съответно първо, второ, трето и четвърто място със
зашеметяващи резултати. Боулинг състезанието, което се проведе в боулинг
залата на МОЛ „Галерия Пловдив“, завърши при много оспорван двубой,
като в него се включиха студенти от всички курсове и специалности.

11 ÌÀÉ
Венци и цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий поставиха по традиция и в знак на уважение и преклонение пред тяхното дело
ръководството, администрацията и студентите от Колежа по икономика и
администрация – Пловдив. Специално тържествено слово произнесе доайенът на Колежа и председател на Настоятелството проф. Тончо Трендафилов.

ÄÈÑÊÎÒÅÊÀÒÀ
С мощен купон студенти, преподаватели, администрация и ръководство
на висшето училище отпразнуваха 11 май в нощен клуб „Версай“. В игри с
надпяване при пълни с хелий дробове, надиграване и дегизиране на сцената и
участие в импровизирано състезание „Стани богат“ се включиха студентите
на купона. Всеки един от победителите прибра по бутилка квалитетно вино,
по-високоградусова напитка или парична награда. Най-веселата част от програмата беше танцът по двойки, в който колежаните показаха завидни умения
на танцьори. С бурни танци около масите и по дансинга, песни, усмивки и
мощно пукане на над 100 балона продължи партито на Колежа по икономика
и администрация до малките часове на нощта.

ÔÓÒÁÎËÍÈÿÒ ÒÓÐÍÈÐ

Отборът на второкурсниците от специалност „МОР“ спечели първо
място в станалия традиционен годишен футболен турнир на КИА. На второ
място след оспорван двубой се класира отборът на третокурсниците от специалност „Икономика на туризма“. Сборен тим от първокурсници остана на
трето място. Всички участници освен задължителните знаменца и грамоти
получиха и парична премия. Второкурсникът Иван Пенчев от специалност
„МОР“ грабна престижното отличие „Голмайстор на турнира“ с реализирани
6 гола. Мачовете на Колежа тази година се играха на терените на Спортен комплекс „Оптимум“. Турнирът се проведе под вещия поглед на треньора Стоян
Димитров, който направи селекция за формирането на колежанския футболен отбор, с който КИА ще се явява на общоградските студентски първенства.
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КОЛЕЖЪТ УЧАСТВА НА ПРЕСТИЖЕН БИЗНЕС ФОРУМ

К

олежът по икономика и администрация
участва в представителен бизнес форум,
който събра на едно място собственици и управители на фирми, развиващи своя бизнес на територията на община „Родопи“. Събитието се състоя на

Íàø ñòóäåíò ùå ïðàâè
ìàãèñòðàòóðà â Ëîíäîí

Х

ристо Янков, който семестриално завърши тази учебна година специалността
„Икономика на туризма“ в Колежа по икономика
и администрация, е приет в няколко престижни
лондонски университета, в които ще продължи
образованието си. Пловдивчанинът успешно е издържал типичния английски изпит IELTS (подобен
на изпита TOEFL) и е одобрен за студент в Метрополитен и Гринуич юнивърсити, Кингс колидж
и Кингстън. Тепърва предстои да избере точно в
кой университет ще учи. От половин година Христо живее със семейството си в британската столица и работи като сервитьор в пицария. Той смята
сам да финансира образованието си, разбира се,
с подкрепата и на своите родителите. Магистратурата, която ще прави възпитаникът на КИА в някой
от лондонските университети, ще бъде в областта
на бизнеса и маркетинга. КВ

2 юни в спа хотел „Екзотик“ в с. Марково. На срещата присъстваха и кметовете на повечето села
на територията на общината, представители на
местната власт в лицето на председателя на Общинския съвет на Община „Родопи“ Георги Цанков,
служители и неправителствени организации. Форумът имаше цел да затвори веригата и да съдейства за подобряване на бизнес средата, като изгради
връзки между местната власт, бизнеса и образованието, по този начин създаде нови работни места и подобри инвестиционния климат. Фирмите и
общинската администрация трябва да заявят от
какъв квалифициран персонал се нуждаят, за да може
Колежът да ги обучи. Предстои да бъдат подписани
договори между предприятията на територията на
общината и КИА за съвместна работа – както за
обучение на кадри, така и за стажантски програми
на студентите. КВ

Студентските стажове
в КИА – в пълен ход

В

началото на месец май стартираха първите
стажове на студенти от КИА от специалност „Туризъм“ в „Новотел Пловдив“. В продължение на две седмици 15 студенти се обучаваха в реална бизнес среда и след преминаване през специална
въвеждаща програма стажантите започнаха работа
в различни отдели на хотела. Още 15 души от същата специалност проведоха своята стажантска програма и в „Дедеман Тримонциум“.
В началото на април 2011 г. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, подписа договор с някои от най-големите хотели в Пловдив
за провеждане на стажове на студентите на КИА
в тях. Освен с хотели Колежът сключи договор и
с няколко банки. По тази програма пет студентки
от КИА в специалностите „Бизнес администрация“
и „Финанси“ проведоха своите 14-дневни стажове в „Централна кооперативна банка“ АД – клон
Пловдив. По време на практиката те се запознаха с
технологията за работа на служители фронт и бек
офис, с общите условия за издаване на банкови карти, с инструкциите за потребителско кредитиране и
издаване на кредитни карти.
Съвсем наскоро пък предстои подписване на
договор между КИА и Националната агенция по
приходите в Пловдив, която ще вземе на стаж още
15 студенти от Колежа за период от две седмици. КВ
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ХОЛАНДСКИЯТ ПРОФЕСОР РИНУС ВАН СХЕНДЕЛЕН
ПРЕДСТАВИ В КИА ИЗКУСТВОТО ДА ЛОБИРАШ

Л

обирането е изкуство, игра, дипломация. Тя е сложна и
деликатна работа, която изисква подготовка, познания,
умения, култура и не на последно място талант, заяви професор Ринус ван Схенделен при пловдвското представяне на своята книга „Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС“ в
Колежа по икономика и администрация. Преди това холандският
преподавател се срещна с президента на КИА доц. дпн Георги
Манолов. На срещата бяха обсъдени бъдещи контакти на Икономическия колеж в Пловдив с холандски висши учебни заведения
по програма „Еразъм“. Професор Ван Схенделен разгледа новата база на КИА, а след това в заседателната зала представи
своята книга.
Според автора лобирането прилича на добра партия шахмат
и е станало неотнимаема част от управлението на публичните дела, елемент от живота и мандата на
Европейския парламент, на Комисията, на всички институции на ЕС и на представителствата на държавите – членки на Общността. Има над 2400 офиса на групи за лобиране в Брюксел – „висшата лига на
лобистите“, както ги нарича авторът.
По негови думи би било твъре наивно да се смята, че лобизмът не произвежда и негативни ефекти.
В крайна сметка обаче според холандския професор
съществува достатъчно силен механизъм за корекции и саморегулиране в полето на самите лобистки практики (регистър на лобистите, лицензиране,
етичен кодекс на лобистката професия, ролята на
репутацията и т.н.). Както е известно, болестите на
демокрацията се лекуват с още повече демокрация.
В този смисъл Ван Схенделен определя думата „лобиране“ като синоним на „предизвикване на разлика,
такава, каквато е желана“ или на „придобиване на влияние“.
България тепърва ще се учи на висшите техники за лобиране в Брюксел, но вече са се появили две
български групи там, каза Схенделен, който много отблизо следи процесите на лобиране в управленските структури на ЕС. Ринус ван Схенделен е професор по политология в Университета „Еразъм“ в
Ротердам. Той има 25 книги и над 300 статии и често обучава лоби групи в ЕС. КВ

Представители на Кипърския университет гостуваха в Колежа

В

средата на март кипърска делегация от Университета в Никозия беше на официално посещение в Колежа по икономика и администрация.
Гостите разгледаха новата учебна база на пловдивското висше училище и останаха очаровани от възможностите, които тя дава за цялостно обучение по всички
европейски и световни стандарти.
На срещата бяха обсъдени бъдещо подписване
на споразумение и договор за сътрудничество между
University of Nicosia и Колежа по икономика и администрация за евентуален академичен обмен на кадри
и студенти.
Най-големият частен университет в Кипър е
престижно висше учебно заведение, което разполага
с кампуси в трите най-големи града в тази страна –
столицата Никозия, Лимасол и Ларнака. В момента в
University of Nicosia се обучават около 5000 студенти,
4000 от които са базирани в Никозия. Висшето училище поддържа тесни връзки и работи по общи проекти с
редица университети в света и предлага професионални програми, съобразени с изискванията на Association
of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified
Accounting Technician (CAT), Chartered Institute of

Banking и други именити международни институции.
Той участва активно в европейски и местни изследователски проекти като партньор и координираща институция. University of Nicosia има одобрение за Erasmus
University Charter и е официален участник в Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). КВ
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ИЗЛЪЧИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА КИА ЗА 2011 Г.

В

края на април т.г. приключи конкурсът „Най-добър
млад предприемач на КИА за 2011 г.“. В продължение на няколко месеца студенти редовно и задочно обучение разработваха бизнес планове за създаване и развитие
на собствен бизнес. В своята работа те използваха най-вече
натрупаните знания и умения от обучението си в Колежа,
консултации на преподавателите и съвети на предприемачи
от бизнеса, основани на опита.
Първият етап на конкурса разгледа бизнес плановете
и бизнес идеите на студенти
задочно обучение. Общо 18
студенти с изявен предприемачески дух представиха 15 бизнеса плана. Комисията в състав:
председател – проф. дин А. Конарев, зам.-председател – гл. ас.
д-р Сн. Константинова и авторитетни предприемачи от практиката, класираха следните три
бизнес плана:
I място: „Бизнес план за
разработване и въвеждане на
нов ресторант за бързо обслужване „Супа Опера“ в гр.
Пловдив“ – разработен от Айфер Билгинер;
II място: „Бизнес план за закупуване и реновация на хотел „Мери“ в гр. Пловдив“ – разработен от Христо Янков;

III място: „Бизнес план за създаване на рехабилитационен център „Джени“ ООД в гр. Пловдив“ – разработен
от Йорданка Палейкова.
Вторият етап на конкурса „Най-добър млад предприемач на КИА за 2011 г.“ фокусира вниманието върху
бизнес плановете на студенти редовно обучение. Представени бяха 21 разработки от 24 студенти. Комисията, в
която участваха преподаватели
от КИА и бизнес предприемачи, отличи най-добрите от тях,
а именно:
I място: „Бизнес план за
създаване на фирма „Олигарх
груп“ в гр. Пловдив“ – разработен от Злати Здравков;
II място: „Бизнес план за
създаване на фирма „СБД УЕБ
Дизайн Студио“ в гр. Смолян“
– разработен от Мартин Хаджиев;
III място: „Бизнес план за
създаване на фирма „Сладки
мечти“ ЕООД в гр. Добрич“ –
разработен от Диляна Атанасова.
На всички студенти успех в практическата им реализация като млади предприемачи!
гл. ас. д-р Снежинка КОНСТАНТИНОВА

ЧАСТНИТЕ ВУЗОВЕ СА ПО-ГЪВКАВИ И МОДЕРНИ

ЕДИН ОТ НАЙ-МЛАДИТЕ ДОЦЕНТИ У НАС ИСКА ДА НАУЧИ СТУДЕНТИТЕ ДА МИСЛЯТ КОНСТРУКТИВНО

Д

оц. Евгений Стоянов е на 46 години, роден в Сливен, но
живее в Бургас. Той не е от традиционните преподаватели. Най-видимото – носи малката обица на ухото си. Но и с
друго – първото му образование е хорово дирижиране. След това
се появява интересът към икономическите науки. Завършва стопанско управление в Бургаския свободен университет и прави докторантура в УНСС, в катедра „Финансов контрол“. Преподавал
е в няколко университета и колежа у нас. Наскоро беше избран за
доцент – един от най-младите в България в своето направление. В
Колежа по икономика и администрация – Пловдив, преподава финансово-контролни дисциплини и управление и контрол на проекти.

„Това, което правя, е удоволствие за мен по няколко
причини. От лична гледна точка всеки контакт с млади
хора дава възможност човек да се зареди. Има и още нещо
много важно – институционално по-малките образователни
институции като КИА, която е нова и тръгва да се развива
по самостоятелен и различен път, е много по-сериозно предизвикателство от старите структури, които по никакъв
начин не могат да избегнат бюрократичната тежест. Това
е верният път за развитие“, споделя доц. Стоянов. По думите му в държавните вузове много тежи бюрократичното
общуване и това, че определена категория администрация се
опитва да го поддържа. В една частна структура има много
по-голяма гъвкавост, по-голяма екипност, адаптивност, които са провокирани от пазара. Качеството на образованието
и в частните, и в държавните вузове обаче може да генерира
добри резултати, защото, ако човек си постави цел да научи
нещо, да натрупа знания, той ще го направи. „Навсякъде има
качествени и надеждни млади хора“, заяви доц. Стоянов.
Знае се, че студентите го обичат. „Това е може би така,
защото тази обич е взаимна“, усмихва се доцентът.
Иска да научи своите ученици на възможността, когато получат достатъчно информация, те самите да намерят

своя ритъм, да
станат съпричастни с него
и да влязат
в руслото на
бъдещата
си
професия. Освен това иска
да провокира у
тях да знаят,
че, когато анализират и мислят, могат да постигнат големи резултати.
Една от най-големите пречки пред развитието на българското висше образование според доц. Евгений Стоянов е
липсата на млади кадри. „Няма мотивация, а в момента се
е получил своеобразен вакуум или недостатъчна приемственост между по-старото поколение преподаватели и по-младите“, споделя доцентът.
В научната област, в която преподава, полето за изява
е достатъчно широко. Причините да избере тази сфера от
икономиката е, че у нас има дефицит на адекватен социален
контрол и това провокира много нетрадиционни решения,
но и възможности.
Двамата корифеи на модерната консултантска дейност
– Каплан и Нортън, са неговите идоли в науката. От българските си колеги се възхищава на проф. Огнян Симеонов.
Нещото, което понякога му липсва от изкуството,
е голямата творческа свобода, защото в науката все пак
трябва да се спазват някои правила, канони и стандарти.
Иначе, когато пътува, в колата слуша всякаква музика, но
предпочита джаз, и то в изпълнение на пиано. А когато има
свободно време, обича да ходи на лов и да чете добра научна
литература.
Слава ПЕТРОВА
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НАША СТУДЕНТКА СТАНА МОМИЧЕ
НА ВЕСТНИК „МАРИЦА“

П

ървокурсничката от Колежа по икономика и администрация –
Пловдив, Виолета Гуйгова събра най-много гласове от онлайн
гласуването в сайта на вестник „Марица“ за конкурса „Мис Пловдив
2011“, който се проведе в началото на април.
21-годишната Виолета Гуйгова учи в КИА „Бизнес администрация“
и има отличен успех. Любопитно е, че първокурсничката по стопанско
управление е родена в Либия, но в момента живее в Пловдив. Мерките ù
са 81/58/86.
Виолета безапелационно оглави класацията на вестник „Марица“ и
като награда получи абонамент за изданието, талон за безплатни процедури и терапии в салони за красота „Клеопатра“, както и фотосесия. КВ

КИА С АКТИВНО УЧАСТИЕ
НА OPEN STUDENT FEST 2011
ктивно участие в организацията на тазгоА
дишния Open Student Fest взe Студентският
съвет на Колежа по икономика и администрация .

Студенти от КИА се включиха във футболния и волейболния турнир, а така също и в състезанието между студентите от различни университети „Пловдивска надпревара“.
Наше момиче – Рени Нешева, която е студентка
втори курс „Мениджмънт на обществения ред“ в КИА,
– стигна до финалите на конкурса „Мис и Мистър
Академика 2011“. Финалът на атрактивната надпревара се проведе в Античния театър. Всеки, допуснат
да участва, трябваше да се представи с униформата
на професията, която усвоява. Рени Нешева се появи
на сцената с полицейска униформа, любезно предоставена на Колежа с помощта на Криминалистичната

Излезе брой 1 на списание
„Социология и икономика“

лаборатория в
Пловдив, с която КИА е в прекрасно сътрудничество.
Фестивалът
Open
Student
Fest 2011 се
проведе за трета
поредна година
и бе под наслов
„Студентите за
Пловдив“. Той
се организира
от всичките 8
студентски съвета на университетите в Града под тепетата и се очертава като едно от най-значимите събития за месец май. Целта на събитието бе да събере
всички студенти в различни културни, еко- и спортни мероприятия. КВ

Колежът подава ръка на сираци

И

злезе от печат брой 1
на сп. „Социология
и икономика“. Изданието по
думите на главния редактор
проф. дсн Димитър Димитров
е естествен приемник и продължител на целите, които си
е поставял неговият предшественик – сп. „Социология“. Идеята е, разширявайки методологическата основа на сп. „Социология и икономика“, към него
да бъде привлечен по-широк
кръг критично мислещи социални учени, готови да приемат предизвикателството на
новото време.
„Списание „Социология и икономика“ е открито
за всички автори, които споделят интегративната роля
на интердисциплинарния подход“, заяви проф. Димитров. Той е убеден, че откритият диалог и сътрудничеството между двете науки ще доведат до създаването
на качествено ново знание.
На добър път на сп. „Социология и икономика“! КВ

К

ИА участва със свой щанд на традиционния
абитуриентски бал за сираци от цялата страна, който организират всяка година президентът Георги
Първанов и съпругата му Зорка Първанова. 272 сираци
от 56 специализирани дома, общински институции и
училища за деца, лишени от родителска грижа, празнуваха абитуриентския си бал в резиденция „Бояна“ тази
година. Преди бала се проведе традиционната трудова
и кандидатстудентска борса, на която бяха представени
възможностите за реализация на младите хора от домовете. Със свои щандове участваха най-големите работодателски съюзи и браншови организации, както и 14
висши училища, сред които и Колежът по икономика и
администрация. И тази година Колежът отново ще приеме10 сираци от домове от цялата страна да се обучават
напълно безплатно в КИА. КВ
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НАД 200 НОВОЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.

У

спешено върви
кандидатстудентската кампания
на КИА за учебната
2011/2012 г.
„Вече имаме над
200 души, които успешно са издържали предварителните кандидатстудентски изпити и са
класирани за обучение
в Колежа“, заявиха служителите от кандидатстудентската кампания.
Повечето са от Пловдив, но има новоприети студенти и от Стара
Загора, Димитровград,
Хасково, Казанлък, Пазарджик, Карлово.
Най-желаните специалности са „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и

„Икономика на туризма“. Следващо място
по предпочитаемост си
поделят „Мениджмънт
на обществения ред“,
„Финанси“ и „Маркетинг (Реклама и PR)“.
От Учебен отдел
уточняват, че следващият
предварителен
изпит ще бъде на 26
юни 2011 г. Редовните
изпити в КИА пък са
насрочени за 31 юли, 28
август, 4, 11, 25 септември и 2 октомври 2011 г.
Повече информация относно приема
можете да получите на тел. 032/260 974, на сайта
www.cea.bg или на място в новата сграда на Колежа на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. КВ

Скъпи колежани, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които ви вълнуват.
Станете сътрудници на първия в България колежански вестник, който е създаден за вас и се
стреми да отговори на всички ваши въпроси.
Търсете ни на редакционния телефон или ни пишете на имейла.
Очакваме ви!

КОЛЕЖАНСКИ 4004 Пловдив
шосе 13
КИА ВЕСТНИК Кукленско
тел. 032/510 194
®

www.cea.bg

vestnik@cea.bg
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