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КИА СТАВА ПЪРВИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЦЕНТЪР
ЗА ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН ПО ПРОЕКТА НА bTV
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН“

И

нформационен доброволчески и координационен център ще функционира в Колежа по икономика и администрация – Пловдив, който да провежда и
организира кампанията на bTV „Да изчистим България за
един ден“ на регионално ниво. КИА е първото висше учебно заведение в Пловдивския
регион, което става партньор
по проекта на bTV съвместно
с Областна администрация –
Пловдив, и се включва в тази
иновативна практика за цяла
България. На 18 февруари
2013 г., от 13 часа, в I аудитория на КИА се състоя среща на студентите и ръководството на висшето училище
с представители на медията.
Тази година денят на „голямото чистене“ е 20 април.
Българските доброволци
в кампанията „Да изчистим
България за един ден“ бяха
най-активни на Балканския полуостров през 2012 г.
„Идеята на проекта е да се разчита на млади интелигентни хора, които познават местната общност, Пловдивския регион и биха искали да се реализират като специалисти и в живата среда – като управители на общини или
експерти в съответните структури – заяви г-жа Лазарова
– мениджър на кампанията. – Кампанията не е просто
една българска инициатива, тя е резултат от огромен
международен проект – най-големия световен международен проект. Ние сме част от най-голямото парти в света,
тъй като движещи хора на инициативата са младите хора
и техните различни структури“, акцентира г-жа Лазарова.
Мениджърът на кампанията апелира да се даде възможност за свободен избор – студентите сами да изберат ролята си в реализирането на инициативата. Важен елемент
е всеки един от нас да може да направи нещо в полза на
общата цел. Проектът е уникален по своята същност на
управление. За разлика от стандартните проекти, в които
основният ангажимент е на водещата организация, тук
всички партньори са независими. Всички те са обединени от една обща цел, всеки сам определя ресурсите и
възможностите си, за да се реализира каузата. Като основни елементи за успеха на кампанията г-жа Лазарова
изтъква мотивацията, ресурсното планиране, самоконтрола и иновацията. Като пример за иновация привежда
създаването на карта за маркиране на мръсните зони в

Естония от създателите на „Скайп“. По този начин се проучва замърсяването, а от друга страна се изостря общественото мнение по темата. Хората започват да забелязват
отпадъците около себе си. Водеща е толерантността в поведението към партньора.
Пред студентите бяха
презентирани няколко добри
практики на национално и
международно ниво. Една от
тях представи създаването
на информационна кампания от младежки център в
Яркутск, за това как екип от
млади хора са мотивирали
колегите си да се включат в
кампанията.
Студентите на КИА, които ще се включат в организирането на кампанията по
почистването на България
преди акцията, ще получат
сертификати за доброволци.
Проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на КИА,
обяви вътрешен конкурс за най-оригинален видеоклип
за кампанията. Ръководството финансира изработването
му и връчи грамота и парична награда на второкурсника
Георги Пенков от специалност „Мениджмънт на обществения ред“ – автор на най-оригиналния проект на клип.
Видеоклипът ще бъде представен в ефир и като банер на
сайта на кампанията „Да изчистим България за един ден“
на bTV, а създателят му ще получи още множество стимулиращи предметни награди.
По време на кампанията в Колежа ще бъде предоставена оборудвана зала за сбирки, дискусии и оперативна работа.
Радослава СЕНГАЛЕВИЧ
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350 АБСОЛВЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ

Н

а 15 декември 350 абсолвенти на Випуск 2012 получиха своите дипломи на официална тържествена церемония
във висшето училище. 34 са отличниците на випуска, които бяха наградени с грамоти.
Сред официалните гости на тържеството бяха министърът на МОМН проф. д.и.н. Сергей Игнатов, областният управител на Пловдивска област г-н Здравко Димитров и директорът на областната дирекция на МВР старши комисар Тодор
Чонов. Приветствия към завършващите отправиха председателят на Настоятелството на КИА проф. Тончо Трендафилов
и министърът на МОМН проф. Сергей Игнатов. В речта си проф. Игнатов отбеляза, че само на базата на добрата професионална реализация
образованието, което получават студентите, ще има смисъл. В заключение министърът подчерта, че съвременната образователна философия
е образование през целия живот, а тя е и гаранция за младост, и че условието за дълъг и активен живот е постоянното умствено напрежение.
Отличникът на Випуск 2012, Зорница Тодорова, специалност „Бизнес администрация“, отправи приветствието си към ръководството на
КИА и колегите си. „Като колежани
в КИА разбрахме, че обучението,
науката и практиката са неделимо
единство от сложния процес на интелектуално развитие на всеки млад
човек. За мотивацията ни основна
роля имат ръководителите и преподавателите в Колежа, които бяха и
нашите интелектуални водачи. Благодарим Ви, че събудихте у нас интереса към различни области от икономиката като наука и така способствахте за развитието ни като
успешни бъдещи икономисти“, заяви първенецът на Випуск 2012. Огромна благодарност към ръководството на Колежа и преподавателите изрази и Десислава Веселинова,
абсолвентка от специалност „Мениджмънт на обществения ред“, обучавала се по социалната програма на КИА напълно безплатно. По нейните думи преподавателите в КИА
са  дали ценни знания и умения, за да стане отличен професионалист в своята област.
Президентът на КИА проф. д.п.н. Георги Манолов зарадва абсолвентите с новината, че има специални подаръци за студентите с най-висок успех тази година: първенецът на випуска Петя Гочева-Тенева от
специалност „Маркетинг“ бе наградена с марков ръчен часовник, на втория по успех – Зорница Тодорова от специалност
„Бизнес администрация“, бе връчен цифров фотоапарат, на третия по успех – Добринка Несторова от специалност „Счетоводство и контрол“, – ръчен часовник, и на четвъртия по успех – Георги Райков от специалност „Мениджмънт на обществения ред“ – мобилен телефон.
След тържеството всички от Випуск 2012 на Икономическия колеж си направиха обща снимка за спомен. КВ

СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ ПОЛУЧИХА КОЛЕЖАНИТЕ
ЗА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

М

ного стипендии и награди получиха отличниците на Колежа по икономика и администрация за Студентския празник. Приветствени слова
за весел празник отправиха към студентите проф. Тончо Трендафилов – председател на Настоятелството на
Колежа, и чл.-кор. проф. Димитър Димитров – ректор
на КИА. Проф. Трендафилов
подчерта колко е важно студентите да бъдат не само образовани, но и знаещи и можещи, да
познават трите фундаментални
житейски принципа за себепознанието, себеполагането и самореализацията. „Да се самореализираш в нашата епоха – продължи той – е трудно, защото е
епоха на преход.“ Да не се задоволяват с постигнатото, но и да
не надценяват възможностите
си, посъветва той колежаните.
А в заключение им пожела да
бъдат рационални, реалисти и
безкомпромисни към постигане на възгледите си. Ректорът на КИА подчерта, че и в бъдеще ще се запази традицията на Колежа по награждаване на отличниците,
но е дълг на колежаните да се увеличава броят на наградените. Лично чл.-кор. проф. Димитров връчи гра-

мотите и стипендиите на най-добрите студенти за тази
година. Общо 13 колежани получиха стипендии за отличен успех. Това са: от специалност „Бизнес администрация“: Стефка Рашкова – III курс, среден успех 6.00;
от специалност „Счетоводство и контрол“: Кристина
Костаманова – II курс, среден успех 5.77, Петя Минцова – II курс, среден успех 5.54; от
специалност „Финанси“: Джансу Ахметоглу – II курс, среден
успех 5.69, Иванка Имирска
– IIΙ курс, среден успех 5.57; от
специалност „Мениджмънт на
обществения ред“: Теодора Караджова – III курс, среден успех
5.93, Антон Делянов – IIΙ курс,
среден успех 5.71, Росица Калницка – II курс, среден успех
5.67, Богдан Тошев – II курс,
среден успех 5.58, Десислава Тенева – ΙΙ курс, среден успех 5.58,
Любомира Стоянова – ΙΙ курс,
среден успех 5.58, Нели Атанасова – IIΙ курс, среден успех 5.57, и Даниела Тодорова
– IIΙ курс, среден успех 5.50. Стефка Рашкова – студентката с най-висок успех и секретар на Студентския съвет
на Колежа, поздрави своите колеги и преподаватели със
Студентския празник. КВ
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ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И
АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕГИОНА СЕ ПРОВЕЖДА ЕДИНСТВЕНО В КИА
проф. д-р Никифор Стефанов е ръководител на Катедра „Национална сигурност“ и изявен преподавател,
изследовател, експерт по ядрена, химическа и биологическа защита и доказан авторитет в методологията
и методиката на научните изследвания и преподаването в областта на националната сигурност. От 2012
г. е професор по национална сигурност в КИА с основни дисциплини „Основи на националната сигурност“,
„Управление на службите за сигурност“, „Оперативно-тактическа подготовка“ и „Контрол на пътното
движение“. Автор е на редица монографии, студии, основни учебни курсове и учебна документация, свързани с
професионално направление „Национална сигурност“.

– Проф. Стефанов, къде се корени
огромният интерес към специалностите
в сферата на обществения ред и антитероризма напоследък?
– Проблемите на сигурността, обществения ред и противодействието на тероризма през XXI в.
обективно са в центъра на общественото внимание. Те засягат както интересите на отделната личност, така и интересите на обществото като цяло. Няколко са основните причини,
които обуславят изключителния интерес към специалностите
„Мениджмънт на обществения ред“ (МОР) и „Мениджмънт на
антитерористичната дейност“ (МАД). На първо място, бих посочил факта, че обучение по тези специалностите в региона се
провежда единствено в Колежа по икономика и администрация
– Пловдив. КИА разполага с изключителна материална база
и висококвалифициран преподавателски състав, включващ
изявени учени и преподаватели от водещи в страната висши
учебни заведения, а така също и специалисти и експерти от
съдебната и правоохранителната система. На второ място, обучението е структурирано в пълно съответствие с изискванията
на Закона за висшето образование, Националната агенция за
оценяване и акредитация и с изискванията на работодателите
от сектор „Сигурност“.
– Смятате ли, че обучението по тези специалности в
КИА е конкурентно на съответното в други вузове?
– Да! Обучението по МОР и МАД в КИА е конкурентно
на съответното в други вузове. Обучителният процес в КИА
е структуриран по начин, който осигурява на студентите през
първите две години обучението да е със специален акцент върху общото образование. Студентите преминават курсове по основни научни направления за прилагане на общ мениджмънт
и управление на програми и проекти, работа с компютър и
управление на информационни технологии, същност и особености на гражданското общество и правовия ред в Република
България, законодателната уредба на противодействието на
престъпността и тероризма и др. През третата година обучението на студентите се профилира. За постигането на тази цел
обучаемите изучават обща полицейска тактическа и стрелкова
подготовка, използване на технически средства за превенция
и разкриване на престъпления, организация и тактиката за наблюдение и контрол на държавната граница, средства, форми
и способи на оперативно-издирвателната дейност. Особено
място в учебните планове е отделено на противодействието
на икономическата, организираната престъпност и тероризма
и на взаимодействието на структурите на МВР с държавните
органи и гражданското общество за противодействие на престъпността и тероризма и опазване на обществения ред. Практическото обучение включва ролеви и ситуативни игри и стаж
в частния охранителен сектор.

– Колко и къде най-често се реализират професионално
дипломиралите се в двете колежански специалности?
– Възпитаниците на Колежа са сред най-предпочитаните
професионалисти за работа в държавните и частните структури,
свързани със сигурността и отбраната. Студентите от специалността „МОР“ могат да постъпят на работа като мениджъри и
специалисти по сигурността във: органите на държавни и частни структури, свързани със сигурността и отбраната; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; Министерството на отбраната и Българската армия; Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма; дружествата за търговска дейност в сектора на сигурността и отбраната; митническите служби (администрация и оперативна работа); организациите
с идеална цел в областта на сигурността и отбраната и др. Те
могат и да продължат образованието си в магистърски програми
във висши училища, с които КИА има сключени договори.
– Какви са перспективите за по-тясно сътрудничество
на КИА с Академията на МВР?
– Убеден съм, че и в бъдеще Академията на МВР все повече
ще се ориентира към сътрудничество с други висши училища,
подготвящи специалисти в областта на националната сигурност
и обществения ред, в това число и с КИА. Това зависи преди
всичко от политиката на Министерството на вътрешните работи
и от ръководството на Академията. От своя страна академичното ръководство на КИА ще продължи да търси сътрудничеството на Академията на МВР (според съвместния договор).
– Препоръките Ви към обучението в двете специалности?
– За постигане на по-високи успехи в обучението на студентите по специалностите „МОР“ и „МАД“ политиката на
академичното ръководство на КИА е насочена към въвеждане
на дистанционна форма на обучение при използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Друга
негова приоритетна задача е ясно дефиниране на резултатите
на изхода на обучението по тези две специалности в съответствие с нивата на националната квалификационна рамка за висше образование. От непосредствена важност също така е засилването на ролята на колежанската система за осигуряване и
контрол на качеството на обучението и на академичния състав.
За успешната професионална реализация на завършващите
студенти е целесъобразно да се засили диалогът с регионално
представените работодателски организации.
– Пожеланията Ви към студентите на КИА?
– Уважаеми студенти, академичният състав на Колежа
вече десет години неуморно се труди и ще продължи и занапред да работи със същия ентусиазъм за Вас. Използвам предоставената ми възможност да се обърна и към бъдещите абитуриенти и кандидат-студенти и да ги поканя да посетят КИА
в Дните на отворени врати, за да се запознаят по-подробно с
условията на прием, обучение и социална политика. КВ

Презентация на винг чун
самоотбрана в КИА

П

о инициатива на Студентския съвет на КИА младите хора от „Мениджмънт на обществения ред“ и „Мениджмънт на антитерористичната дейност“, както и от други специалности, присъстваха и наблюдаваха
с интерес презентацията на майстора по бойни изкуства и самоотбрана сифу
Станислав Багалев на бойните изкуства винг чун и ескрима. Повече от час продължи откритата лекция, като през това време студентите задаваха въпроси,
интересуваха се как да се реагира адекватно в различни ситуации. КВ
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240 ЧАСА ПРАКТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА КИА ПО ПРОЕКТ

В

ъв връзка с реализацията на проект „Студентски практики“, по който КИА
е партньор на МОМН, работата по уебсистемата и обезпечаването на целия процес по реализацията на практическото обучение напредва бързо и успешно.
Проектът „Студентски практики“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Студентите на КИА ще могат да участват в практическо обучение, в реална работна
среда и при успешно завършена практика ще им бъде изплатено възнаграждение в
размер на 480 лв. Практиката ще е 240 часа, като студентите ще имат ментор и
академичен наставник, които да се грижат за тях. Академичният наставник ще е
преподавател от висшето училище, а на работното място ще имат ментор от самата работодателска
организация. Места за практики могат да заявят и от държавната и общинската администрация, от администрацията на президента, от медии и т.н. Регистрираните в системата работодатели имат възможност да
попълват и качват обяви за позиции за студентски практики. Във връзка с това КИА
ще покани работодателите, с които има установени контакти. Студентите ще могат
да кандидатстват за участие в практика при
работодателите. Срокът за кандидатстване
и набиране на студенти вече тече. За улеснение на студентите са публикувани образец на
обявата във формат doc и описание на образеца в pdf. Професионалното направление за позицията, която обявяват работодателите, е
публикувано в съставния списък на професионалните направления и специалностите, изучавани във висшите училища в България. КВ

С НАД 80 ИЗБРАНИ ТВОРБИ И АБОНАМЕНТ ЗА БИЗНЕС
БАЗА ДАННИ СЕ ОБОГАТИ КОЛЕЖАНСКАТА БИБЛИОТЕКА

Б

иблиотеката на Колежа по икономика и администрация се обогати с над 80 тома специализирана, предимно икономическа литература на английски език и художествена литература. Книгите са дарение от „Инвестбанк“ АД – клон
Пловдив, и са събирани чрез специална инициатива за подпомагане на българските библиотеки в обновяването на техния книжен фонд под надслов „Покрай ценните книжа нека
не забравяме безценните“ – дарителска акция за събиране на
книги сред служителите, клиентите и партньорите на клоновете и офисите на банката в цялата страна в полза на учебни
заведения, читалища и библиотеки. Помощник-ректорът
на КИА гл.ас. Иван Петров връчи специална благодарствена грамота за щедрия жест.
КИА вече има абонамент за 2013 г. за най-авторитетната база данни в областта на бизнес науките. Този
бизнес ресурс надвишава всички останали бази данни
с пълнотекстово съдържание на рецензирани списания,
свързани с бизнеса. Business Source Complete значително превъзхожда останалите пълнотекстови бази данни
за списания във всички дисциплини на бизнеса, включително маркетинг, мениджмънт, счетоводство, финанси и икономика. Достъпът за студенти и преподаватели
е напълно безплатен и е възможен от всеки компютър в
Колежа. КВ
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ТРИ ПРОЕКТА СПЕЧЕЛИ КИА – ПЛОВДИВ,
В РАМКИТЕ НА ГОДИНА

К

олежът по икономика и администрация –
Пловдив, е единственото висше училище
от Пловдивския регион, спечелило три проекта в
рамките на година, финансирани с договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Проектът „Развитие на електронни форми на дистанционно
обучение в системата на Колежа по икономика
и администрация“, чиято начална пресконференция се проведе в края на
миналата година, има за цел
разработването на програми
за електронно обучение от
разстояние, както и повишаването на квалификацията
на преподавателите за реалното им приложение в учебните курсове. В рамките на
проекта се предвижда създаване на Център за дистанционно обучение, осигурен с
най-съвременно оборудване, като със средствата ще
се финансира и закупуването на лиценз за специализиран софтуер – платформа
за дистанционно обучение,
и хардуер; ще се създаде
електронно хранилище за
електронни и мултимедийни помагала, необходими за
подготовката на изпити, за
проверка на знанията на студентите и т.н. Предвижда се
и обучение на преподавателите, администрацията и техническия персонал за
работа и поддръжка на платформата за електронно обучение. В курсовете ще бъдат включени над
450 студенти от всички курсове и специалности.
Въвеждането на дистанционното обучение в Колежа по икономика и администрация – Пловдив,
ще направи висшето образование в региона още
по-достъпно за всички работещи и за хората в неравностойно положение, с което ще се извърши
сериозна крачка напред към развитие на системата „учене през целия живот“ в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Вторият проект
„Усъвършенстване на системите за управление в Колежа по икономика и администрация
– Пловдив“ е ключ за повишаване на качеството
на дейностите и услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси, протичащи в Колежа, и за последващо увеличаване на
заетостта на работната сила. Сред дейностите,
предвидени в проекта, са повишаване на ефективността на образователния процес чрез модернизирането му в съответствие с европейските

критерии; усъвършенстване на системите за администриране на процесите в КИА, на системите
за събиране на информация, а също и на системите за информационно обслужване на учебната дейност. В рамките на проекта ще се изгради,
инсталира и интегрира цялостна IT инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на
качествени и съвременни системи за управление.
Особено внимание ще се отдели и на развиването
на система за повишаване на компетентността и
мотивацията на академичния състав и служителите
в Колежа. Третият проект
„Актуализиране на учебните програми във висшето
образование“ цели постигане на по-успешна социална и трудова реализация на
висшистите и подготвяне на
висококвалифицирани
кадри чрез подобряване на качеството на образованието
и обучението и развитие на
учебните програми в съответствие с изискванията на
пазара на труда. Партньор
на висшето училище е Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
В рамките на проекта ще се
постигне по-ефективно използване на съвременните
информационни технологии
в процеса на образованието,
което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на
иновационни образователни технологии и методи
в учебния процес. Ще се усъвършенства обучението, включително и на лица със специални образователни потребности. По проекта ще се постигне
обмен на опит и добри практики с водещи университети. Ще се постигне по-активно партниране с
бизнеса за осигуряване на най-подходящата среда за практическо обучение на студентите. Ще се
анализират и приоритетните специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса
на регионално ниво. Предвидено е финансиране
на закупуването на техника и оборудване, които
ще намерят приложение в учебния процес. Освен
това ще се разработят нови и ще се актуализират
съществуващите учебни програми. Актуализирането на учебните програми реално ще повиши качеството на висшето образование в Колежа чрез
модернизирането му в съответствие с европейските критерии и така ще спомогне за по-добрата
професионална реализация на колежаните в Пловдивския регион. КВ
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ДЕЙНОСТИ ПО ПОВОД НА 10-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА КИА

П

од надслов „10 години КИА“ премина
Хелоуин партито, организирано от студентите в чест на празника в края на миналата година. Студентите се включиха в инициативата на
Община Пловдив по повод на Деня на доброволеца – 5 декември, с лозунга „Стани доброволец и
ти“, организирана съвместно с асоциацията „Голям брат, голяма сестра“; участваха в пешеходен
тур с гид из Стария град на Пловдив; на 3 март
почетоха 135-ата годишнина от Освобождението
на България, като поднесоха венец на паметника
на Васил Левски в подножието на хълма Альоша.
Ръководството и студентите на КИА се включиха
в благотворителната акция, инициирана от пловдивската академична общност, и дариха парична сума в помощ на студента Николай Иванов.
Студентският съвет на КИА активно участва в
семинари на Младежкия форум за партньорство
с местната власт под патронажа на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към община
Пловдив и е партньор на общината в инициативата ù във връзка с кандидатурата на Пловдив
за „Европейска младежка столица 2016 г.“. КИА
стана Първи доброволчески център за Пловдивски регион по проекта „Да изчистим България за
един ден“ в партньорство с bTV Медия груп във
връзка с най-мащабната национална екокампания, обединила толкова млади хора по света.

Във връзка с юбилея на КИА предстоят още
много прояви както в културната, така и в сферата на научноизследователската дейност. Висшето
училище организира юбилейна международна научна конференция на тема „Източноевропейският
преход и социално-икономическото разслояване“.
В юбилейната програма е включена дискусионна
кръгла маса на тема „Състояние и перспективи
на социално-икономическите науки в България в
контекста на европейската интеграция“. Заложено
е и учредяване на Клуб на отличника (и приятелите) на КИА. Ръководството на КИА е подготвило
и специални прояви, като изложения на големи
фирми и институции във връзка с реализацията
на студентите; Дни на отворените врати със срещи с изявени личности, експерти и специалисти в
сферата на икономиката и бизнеса; факелно шествие на студенти и преподаватели във връзка с десетгодишнината, както и много други събития. В
навечерието на юбилея ще се организира фотоизложба „История на КИА“ и ще се отпечата юбилеен фотоалбум на Колежа, както и ще бъде изготвен филм за създаването и развитието на КИА. КВ

Студенти на КИА се състезаваха за реформи в ЕС
тборът на Колежа от икономика и адО
министрация бе удостоен с почетна
грамота за участието си в Първото регионално
студентско състезание на тема „Европейските
граждани и реформите в ЕС“, което се проведе
на 22 март в Пловдив, в зала „Проф. арх. Йолов“ на хотел „Тримонциум“. То бе организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България
в рамките на Дните на Европейския парламент в периода 17 – 23 март. Член на
авторитетното жури бе и
зам.-кметът на Пловдив –
г-н Стефан Стоянов.
Младежката
надпревара събра на едно място
най-изявените студенти в
областта на европейската
тематика от четири вуза.

Студентите на КИА премериха знания със студентите от Пловдивския университет, Аграрния университет и Бургаския „Проф. Ас. Златаров“. В дебатите широко застъпени бяха темите
за безработицата в ЕС и програмите за обучение и стаж в Европейския парламент, които
отварят вратите на младите в кариерното им
развитие. Други дискутирани теми бяха Шенген, правата на европейските граждани, как се избират
евродепутатите, промяната
в законодателството, правата на потребителите. Задължителното познаване
на правата на гражданите,
начина на функциониране
и промяната на европейското законодателство бе друга
тема, по която студентите
постигнаха консенсус. КВ
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КИА ДАВА НАЧАЛЕН СТАРТ НА ДВАМА
ОТ НАЙ-МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ПЛОВДИВ

К

олежът по икономика и администрация за трета
поредна година стимулира младите хора на Пловдив, които разработват и реализират бизнес проекти и
така стартират собствен бизнес. Именно такава е и
целта на конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“, организиран от Община Пловдив. Грамоти за участие в конкурса и парични награди на стойност 1000 лв.
връчи гл.ас. Иван Петров – помощник-ректор на КИА, в
Пловдив на най-младите участници – Никола Николов с
разработка на тема „Стартиране на студио за уебдизайн
и разработка на софтуер“ и третокурсничката от специ-

алност „Икономика на туризма“ в КИА Даниела Алексиева с бизнес план на тема „Ресторант за здравословна и
органична храна „Каприз“ в тазгодишния конкурс. Член на
престижното жури бе и председателят на Студентския
съвет на КИА – Богдан Тошев.
Студентката Невена Начева, която завършва „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията
и козметиката“, започва участието си в престижната
надпревара през недалечната 2009 г. и това я мотивира да
прецизира по-успешно изработването и представянето
на идеите си. През следващата 2010 г. тя отново участва в конкурса и грабва специалната награда „Най-най-млад
предприемач на Пловдив 2010“. Освен грамота, помощник-ректорът на КИА гл.ас. Иван Петров връчва на Невена Начева и парична награда от 1000 лв. Тя се вслушва в
призива на пом.-ректора да вложи парите в реализирането
на проекта „Създаване на пчелин, добиване на пчелни продукти и произвеждане на високоенергийни храни на базата
на пчелния мед“. Инвестира парите в малка дърводелска
работилница, в която и досега изработва кошери. С осъществяването на проекта младата предприемачка смята
да запълни една ниша на пазара за качествени високоенергийни пчелни продукти. Мащабността на проекта й
зависи от средствата, с които разполага. Въпреки че средствата не са достатъчни за финализиране на проекта,
Невена признава, че паричната награда на КИА е добро
начало и основен капитал. Студентката е категорична,
че трябва да се даде старт на младите хора, за да се
мотивират и ориентират. Тя споделя, че осъществима е
тази идея, в която се влагат малко средства, но затова
пък се изискват повече знания и труд.

Сред отличените в тазгодишния конкурс „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2012“ бе и един от
най-младите участници – 18-годишният Никола Николов.
Дванайсетокласникът от Професионалната гимназия по
електроника и електротехника – Пловдив, спечели приза с
бизнес план на тема „Стартиране на студио за уебдизайн
и разработка на софтуер“. Той смята, че информационните технологии са негово призвание, но и хоби. Споделя,
че живеем в ерата на компютърните технологии, в свят
без териториални ограничения. Чертае пътищата за
справяне с конкуренцията в тази сфера, а именно използването на иновативни технологии, ценообразуването
и др. Смята, че големите фирми не обръщат внимание
на по-малките, стъпващи на пазара, и така подценяват
конкуренцията. Никола подчертава, че не би стартирал
лесно собствен бизнес, защото e необходимо да се осигури
солидна финансова поддръжка, и споделя, че паричната
награда на КИА е финансов старт, стимул за участие и
в следващите формати на конкурса „Млад предприемач
на град Пловдив“. Възнамерява след завършване на професионалната гимназия да продължи образованието си в
областта на информационните технологии в атрактивната специалност „Бизнес информатика“ на Колежа по
икономика и администрация.
Тазгодишните победителите в конкурса „Най-добър
предприемач на КИА за 2012“ също получиха множество
грамоти, книги и предметни награди. На първо място се
класираха бизнес плановете на Йордан Йовев и Кристина
Славчева за изграждане и развитие на ресторант „Пикник“
в с. Първенец, Пловдивско, и за изграждане и развитие на
ресторант с италианска кухня „Калабрезе“ („Calabresse“) в
гр. Пловдив. Вторите две места си поделиха Станимира
Илиева и Десислава Георгиева с разработки за създаване
и развитие на семеен хотел „Панорама“ в гр. Сопот и за

създаване и развитие на фирма „Археолоджи тур“ в гр. София. На трето място комисията класира бизнес плановете на Петя Джумерска и Гергана Божанова за създаване и
развитие на „Сити круизъри“ в гр. Пловдив и за създаване
на „Хата йога център“ в гр. Пловдив. Председателят на
авторитетната комисия проф. д.и.н. Асен Конарев изказа
своето задоволство от всички участвали бизнес проекти
и пожела успех в практическата им реализация. КВ
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2013/2014 Г. – В ПЪЛЕН ХОД
овата кандидатстудентска кампания на
КИА за учебната 2013/ 2014 г. вече набира
Н
пълна скорост. Записани са множество студенти, кои-

то успешно са издържали предварителните кандидатстудентски изпити и са класирани за обучение в Колежа.
За поредна година КИА участва
в Националната кандидатстудентска борса през февруари в
София, като щандът на Колежа
продължи турнето си в Пловдив,
Хасково и Стара Загора. Новото през учебната 2013/2014 г. са
специалностите
„Управление
на човешките ресурси“ и „PR и
реклама “. И двете специалности
са много престижни и отговарят
на голямото търсене в областта
на висшето образование през последните няколко години. Приемът в Колежа става с оценка от матура или полагане
на писмен конкурсен изпит (есе или тест). Висшето
училище приема студенти и с оценка от издържани
кандидатстудентски изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика. Обучението е

изцяло съобразено със Закона за висшето образование и европейските образователни стандарти. Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна и са с продължителност 3 години (6 семестъра).
Висшето училище поощрява всички свои кандидат-студенти с промоционални такси и стипендии. За първите 100 записани
на предварителните изпити отпада таксата за кандидатстване.
Осигурява се работа по договор
с фирми за приетите през 2013
г. студенти, които отговарят
на условията на фирмите. Новоприетите студенти с отлични
дипломи, както и тези с отлични
оценки от матурите получават
отстъпка от таксата за обучение.
КИА предлага специални преференции на студентите (включително и за хора в неравностойно положение).
Повече информация относно приема можете да
получите на тел. 032/260 974. Можете да кандидатствате и онлайн, като попълните формата от уебстраницата на Колежа www.cea.bg. Формата за обратна
връзка е ksk@cea.bg. 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
КИА ВЕСТНИК
®

www.cea.bg

4004 Пловдив
Кукленско шосе 13
тел. 032/345 605
vestnik@cea.bg
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