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ПОДПИСАХМЕ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БАН

Р

амково споразумение за взаимно сътрудничество в областта на учебния, научноизследователския процес и международното сътрудничество подписаха Колежът по икономика и администрация (КИА) –
Пловдив, и БАН.
Специална точка в споразумението касае съвместни образователни програми за обучение в докторска
степен в области от взаимен
интерес.
Друг
важен пункт от
споразумението предвижда
двете образователни институции да участват
съвместно в изследователски
проекти, с които да кандидатстват пред наши
и международни
финансови организации за финансиране.
Споразумението включва
осъществяване
на
съвместни
разработки
в
научната област,
организиране и
провеждане на
научни форуми и мероприятия. Рамковият документ ще
създаде условия за мобилност на учени и докторанти и
обмен на членове на научно-преподавателския и научноизследователския състав.
„Рамковото споразумение няма формален характер. Чрез него ние разширяваме регионалното си сътрудничество. Надяваме се чрез този договор да постигнем по-добро развитие на науката и образованието“,
заяви при подписването на документа зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов.
„Най-нормално и естествено е да си сътрудничим
с БАН. За нас е чест, че ще можем да черпим от опита
на българската академична мисъл. В обозримо бъдеще
от КИА ще инициираме създаването на регионален научен консорциум и ще включим в него и други пловдивски вузове. Така интегрирани, можем да дадем още по-

силен тласък на съвместната ни дейност и да помогнем
и на регионалното развитие. За това можем да привлечем към общата ни работа и нашите чуждестранни партньори, с които имаме подписани договори и работим
по съвместни проекти“, заяви президентът на Колежа
по икономика и администрация проф. Георги Манолов.
Главният секретар Стефан Хаджитодоров и зам.председателят
на БАН чл.-кор.
д-р Атанас Атанасов оповестиха, че в момента
институцията е
в процес на създаване на Изследователски
университет, в
който и студентите на Колежа
могат да продължат обучението си в бъдеще,
ако решат да се
посветят на изследователска и
научна дейност.
Ректорът на КИА
проф. Димитър
Димитров пожела следващия
път, когато височайшите гости
от БАН дойдат в
Колежа, да е като част от преподавателския му състав.
Той заяви, че в най-скоро време предстои подписване
на рамкови споразумения за сътрудничество и с няколко от институтите към БАН.
Станислава СТАНОЕВА

Â ÁÐÎß
 Представиха новата книга
на проф. Георги Манолов в София
на стр. 2
 Майските празници на КИА
на стр. 3
 КИА – в Топ 3 на колежите в България на стр. 4–5
 Колежът получи сертификат от Асоциацията
на индустриалния капитал в България на стр. 6
 С над 500 тома се обогати
колежанската библиотека
на стр. 7
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ПРЕДСТАВИХА НОВАТА КНИГА НА ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ В СОФИЯ

Н

а 26 април 2012 г. от 11 часа в Агенция „София прес“
в столицата беше представена новата книга „Политическият елит – теория, история, лидерство“ на проф. дпн
Георги Манолов. Залата се оказа тясна да побере всички приятели, колеги, преподаватели, политици и видни български
учени, дошли да уважат събитието. Водещ на представянето
беше доц. д-р Маргарита Пешева.
Като дискусионна, критична, информационна и със
собствена гледна точка определи книгата един от рецензентите ѝ – проф. дсн ПетърЕмил Митев. По думите му
монографията е важна стъпка в разтълкуването на това,
какъв е нашият политически
елит и изпълнява ли той своята мисия. Особено интересни
според проф. Митев са описаните типове политици.
Другият рецензент –
проф. дпн Георги Янев – сподели, че научният труд на
проф. Манолов е впечатляващ, а авторът му се стреми
към обективност, баланс на
оценките и има способността да завършва теоретичните анализи с практически приложения.
Според видния наш икономист проф. дин Тончо Трендафилов книгата на проф. Манолов е провокативна и информативна, с рядко съчетание на политически идеи и тяхната проверка в реалния живот. От своя страна проф. Георги Манолов
сподели, че най-прецизен в своята работа по монографията е
бил при изграждането на портретите на няколко наши видни
български политически лидери.
Голяма част от присъстващите на представянето български учени се обединиха около мнението, че новата книга на
проф. Манолов е важна крачка в изследванията на политическия елит у нас. След срещата на импровизиран коктейл и
чаша вино авторът раздаде много автографи.

Книгата „Политическият елит – теория, история, лидерство“ е първото систематично историко-политическо изследване на политическия елит у нас. В него са разгледани генезисът, формирането и развитието на политическия елит (и класа) през цялата човешка история – от древните идеи за елита
до съвременния неоелитаризъм. Подробно са анализирани
понятията „политическа класа“, „елит“, „олигархия“, тяхната определеност, състав,
структура, като е акцентирано върху характеристиката на
олигархията в политиката. В
този смисъл на теоретичен
анализ са подложени феноменът „политическо лидерство“, неговата природа, съвременна типология, лидерски стилове и пр.
В монографията се разглеждат и такива важни проблеми, какъвто е например
формирането на новата политическа олигархия в страната, както и нейните основни
проявления и качества. Освен
това са направени портретни
характеристики на четирима
видни български водачи – Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Александър Стамболийски и Георги Димитров, които
обективно отразяват тяхната дейност от гледище на политическата наука.

Проф. Георги Манолов е президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един от неговите основатели.
Чете лекции по политология, политически маркетинг и избирателни системи като щатен преподавател в УНСС. Проф. Манолов е автор на над 150 научни и научнопопулярни публикации в
страната и чужбина. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории, политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Автор е и на
десетки монографии и учебници.
Станислава СТАНОЕВА

РЕКТОРЪТ НА КИА С НАЦИОНАЛНА НАГРАДА „МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Р

екторът на Колежа по икономика и администрация проф. Димитър Димитров получи
националната награда „Мениджър човешки ресурси“.
Призът се дава на най-добрите специалисти в сферата
на управлението на човешките ресурси за техния принос към непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното управление
на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област
и за подобрените качества на
производителността на труда в звената и институциите,
в които работят. Организатори
на събитието са Фондация „Човешките ресурси в България и
евроинтеграцията“, Национално
сдружение на организациите
за социални услуги и списание
„Човешки ресурси“. Наградата
се присъжда за осми пореден

път, като отличените тази година бяха разпределени в
14 категории.
Събитието, което се проведе в столичния грандхотел „София“, уважиха официални лица, управители
на фирми, мениджъри и експерти по човешки ресурси,
мениджъри на компании по подбор на персонала, ректори на университети и колежи, представители на кариерни
центрове към вузове, директори на домове за социални услуги, представители на общини,
работодателски и неправителствени организации.
Ректорът на КИА проф.
Димитър Димитров получи наградата за личен принос в мениджмънта на човешките ресурси и подготовката на кадри
в категория „Ръководител на
колеж“. КВ
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П

рез месец май по традиция сe проведоха Майските
празници на Колежа по икономика и администрация.
Освен богатата програма по време на тържествата тази
година вървяха и Дните на отворени врати на КИА. По време
на тях множество кандидат-студенти посетиха Колежа, разгледаха новата свръхмодерна и уникална за страната сграда,
запознаха се с условията за обучение, срещнаха се с преподаватели и ръководство и се възползваха от преференциалните
такси, като се записаха да учат в Икономическия колеж.
На 11 май като част от програмата на Майските празници
студенти, преподаватели, администрация и ръководството на
Колежа поднесоха цветя и венци на паметника на братята Кирил и Методий по повод на празника.
На 14 май пък се проведе боулинг турнир за студентите и
служителите на КИА. От 19 часа в боулинга на мол „Галерия
Пловдив“ сили премериха шест отбора. За най-добрите имаше много награди, грамоти и купи.
По време на Майските тържества в Колежа гостуваха известни бизнесмени и политици. Публична лекция изнесе и доц. д-р Снежинка Константинова. КВ
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Р

ъководството, администрацията и Студентският съвет на
Колежа по икономика и администрация почетоха празника на светите братя Кирил и Методий.
Точно в 11 часа на 11 май бяха поднесени венци и цветя пред
паметника на създателите на българската писменост в знак на
уважение и преклонение пред тяхното дело.
Това е традиция от самото създаване на Колежа и е част от
Майските тържества на КИА. КВ

Боулинг турнирът събра много емоции и адреналин

П

ри силно оспорван двубой премина турнирът по боулинг на студентите от Колежа по икономика и администрация – Пловдив. В състезанието се включиха студенти от
всички курсове и специалности.
Калин Запрянов, Велизар Неделчев и Борислав Тачев се
класираха съответно на първо, второ и трето място с зашеметяващи резултати.
Турнирът беше част от Майските тържества на Колежа и се
проведе в боулинг залата на мол „Галерия Пловдив“.
Много приятни емоции и адреналин събраха студентите
на КИА от състезанието. КВ

Студентският съвет активно се включи
в „Oреn Student Fest 2012“

А

ктивно участие в организацията на тазгодишния
„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 боулинг надпреварата и картинг състезанията между студентите от различните пловдивски университети.
Четирима от бъдещите висшисти на Колежа бяха избрани
и в предварителния кастинг за конкурса „Мис и Мистър Академика – Open Student Fest 2012“.
Фестивалът „OPEN STUDENT FEST 2012“ се провежда за
четвърта поредна година и е под наслов „Студентите – за Пловдив“. Той се организира от всичките осем студентски съвета на
университетите в Града под тепетата. Целта на събитието е да събере всички студенти в различни културни, еко- и спортни мероприятия. КВ
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КИА – В ТОП 3 НА КОЛ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО ОЦЕНКА НА МАТЕР

О

тлични резултати показа Колежът по
икономика и администрация (КИА) –
Пловдив, в тазгодишната рейтингова система
на висшите училища в България.

Като най-младо висше училище, включено в изследванията, по редица индикатори и
направления КИА успешно задминава университети и колежи с много по-дългогодишна
история. Колежът е на първо място по оценка
на материалната база и на челни позиции по
реализация на кадрите сред всички български вузове.
В класациите по образователна
степен КИА се класира в Топ 3 на
всички функциониращи висши
учебни завадения, даващи образователната степен „професионален
бакалавър“ в България. Икономическият колеж изпреварва Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите, Колежа по
телекомуникации и пощи, Колежа по туризъм в Благоевград, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в
Свищов, Европейския колеж, Колежа по мениджмънт, търговия и
маркетинг в София, Университета
„Проф. д-р А. Златаров“ в Бургас,
Шуменския университет и др.
Най-добри са резултатите в направленията „Туризъм“ и „Администрация и управле-

ние“, следвани от „Икономика“. Изключително висока
ли като „регионална значимост“, „реализация на кадр
те“, „престиж сред студентите“, „подкрепа за кариерн
Колежът по икономика и администрация – Плов
направления на рейтинговата система
„Туризъм“.
Студентите, завършващи КИА, се
лежът се нарежда на 20-о място от общ
учебни заведения.
По показателя „реализация на кадр
правление „Администрация и управ
който участват общо 25 български висш
заведения, КИА заема престижното 1
Колежът се нарежда веднага след Нов
университет – София, и изпреварва так
като Русенския, Бургаския университет
ския колеж и Висшето училище по агр
развитие на регионите в Пловдив, И
ския университет във Варна, Техниче
верситет в Габрово, Югозападния, Пл
и Аграрния университет, Стопанската
в Свищов и мн.др.
Според комплексната оценка в на
„Администрация и управление“ Кол
15-о място в страната, изпреварвайки Националния в
верситет, Бургаския свободен университет, Европейс
по икономика и управление, Висшето училище по агр
развитие на регионите, Колежа по туризъм в Благоевгр
ра „престиж“ КИА заема също висока позиция – 17-о
ко
ли
те
ве
Ко

на
га
ва
ра
зап

ко
из
ле
на
„п

ка
жъ
– Пловдив, заема една от най-високите позиции – 8-о м
вдивския университет и задминавайки такива вузов
Югозападния и Аграрния университет и Европейския
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ЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РИАЛНАТА БАЗА И НА ЧЕЛНИ ПОЗИЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ

а оценка получава Колежът по такива важни показатерите“, „ниска степен на безработица сред завършилиното развитие“ и др.
вдив, е включен в три от общо 52-те професионални
а – „Администрация и управление“, „Икономика“ и

реализират на трудовия пазар много успешно, а Кощо 50 висши

рите“ в навление“, в
ши учебни
10-о място.
български
кива вузове
т, Европейробизнес и
Икономичееския униловдивския
а академия

аправление
лежът е на
оенен униския колеж
робизнес и
рад и Аграрния университет в Пловдив. По индикатомясто, изпреварвайки с няколко пункта Европейския
олеж, Колежа по туризъм в Благоевград, Висшето учиище по агробизнес и развитие на регионите, Химикохнологичния университет в София и Аграрния униерситет в Пловдив. На същата 17-а позиция е класиран
олежът и по индикатора „наука и изследвания“.
В направление „Икономика“ КИА се
арежда на 17-о място веднага след Бурския свободен университет, изпреварайки Висшето училище по агробизнес и
азвитие на регионите, Аграрния, Югопадния и Тракийския университет.
Колежът попада на 14-о място по
омплексна оценка в това направление,
зпреварвайки други пловдивски коежи и университети. Почти по същия
ачин стоят резултатите и в индикатора
престиж“ в направление „Икономика“.
В направление „Туризъм“ по индиатора „реализация на кадрите“ Колеът по иконо-мика и администрация
място, класирайки се веднага след Плове като Бургаския, Великотърновския,
я колеж в Пловдив.

В същото направление, но по индикатор
„наука и изследвания“, Колежът е класиран
на 11-о място – само на стъпка след Великотърновския университет и изпреварвайки Колежа по туризъм в Благоевград и Международното висше бизнес училище в Ботевград. КИА
е и на високата 12-а позиция по индикатора
„престиж“ в направление
„Туризъм“. Комплексната оценка за направление
„Туризъм“ класира Колежа по икономика и администрация – Пловдив, на
11-о място от общо 17 висши училища, участвали
в рейтинговото проучване по този показател.
Като цяло след внимателен анализ се налага изводът, че Колежът
по икономика и администрация е едно от
най-представителните и
реномирани висши училища в цяла България и
най-престижното и търсено висше учебно заведение в Пловдив и Пловдивския регион.
КИА изпреварва по множество показатели
и индикатори не само останалите колежи, но
и голяма част от университетите у нас, което
потвърждава високото качество на образованието, което той дава. КВ
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КОЛЕЖЪТ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА
НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

К

олежът по икономика и администрация получи Сертификат за активен партньор на инициативата „Икономика на светло“ от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Документът е за принос при изпълнение на проекта „Ограничаване и
превенция на неформалната икономика“ посредством активна позиция
за прекратяване и предотвратяване на прояви на неформалната икономика в страната и по този начин – подобряване на бизнес климата, условията на труд и жизнения стандарт в България.
Лично председателят на УС на асоциацията Васил Велев и главният
секретар на АИКБ и ръководител на проекта Милена Ангелова връчиха
сертификата на Колежа. КВ

Преподаватели от КИА
с доклади
на национална младежка
научнопрактическа сесия

Ч

етирима преподаватели от Колежа по
икономика и администрация участваха с
научни доклади на Десетата национална младежка
научнопрактическа сесия, която се проведе в края
на април в Националния дом на науката и техниката в София. Форумът беше организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи и Комисията за работа с младежта в България.
Част от докладите на преподавателите от КИА
се представиха в секция „Икономически науки“. В
нея със свои научни разработки се включиха доц.
Евгений Стоянов с „Оптимизиране на счетоводната отчетност и управленски решения“, ас. Людмила Бойкова със „Сравнителна характеристика
между България и Чехия в рамката на европейската процедура за макроикономически дисбаланс“,
ас. Милена Тепавичарова с „Проучване на ефективното управленско поведение на мениджърите в
аграрния сектор“ и Диана Дачева със „Значимостта на финансово-стопанския анализ като условие
за успешно развитие на бизнеса“.
Имаше представени доклади и в секция „Маркетинг, мениджмънт и логистика“. В това заседание със свои научни доклади участваха ас. Людмила Бойкова с „Особености в управленските методи на Стив Джобс“ и ас. Милена Тепавичарова
с „Компетенциите като инструмент на човешките
ресурси в малките и средните предприятия от аграрния сектор“. КВ

НАШИ СТУДЕНТИ УЧАСТВАХА
В ПРЕСТИЖЕН СЕМИНАР
ПО СИГУРНОСТТА

С

тудентите от втори курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред“ в Колежа
взеха участие в престижен методически семинар
в Пазарджик, на който беше направена презентация на нова учебна литература от преподаватели
на Академията на МВР. Събитието се организира
под егидата на германската фондация „Hanns Siedel
Stiftung“ за България.
Студентите от КИА присъстваха на семинара
под ръководството на проф. Владко Иванов и взеха участие в дискусиите. Форумът уважиха проф.
Любомир Тимчев – зам.-ректор на Академията на
МВР, и г-н Богдан Мирчев – представител на фондация „Ханс Зайдел“ за България. На семинара бяха
разгледани такива важни теми като „Полицейски
правомощия, миграционен контрол и използване
на сила, помощни средства и оръжие от органите
на МВР“, „Права на човека и актуални задачи на полицията“, „Контрол на границите на ЕС и Шенген“,
„Разкриване на организирани престъпни групи“,
„Нови учебни пособия за нуждите на оперативноиздирвателната дейност“ и др. КВ

КИА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЕДИН ДЕН“

С

тудентите и Студентският съвет на Колежа
по икономика и администрация – Пловдив,
се включиха активно в кампанията „Да изчистим
България за един ден“, която се проведе на 12 май
2012 г.
Инициативата беше на студентските съвети от
всички осем пловдивски висши учебни заведения,
сред които е и Студентският съвет на КИА, а кампанията премина под мотото „Да изчистим Пловдив“.
Мястото, което студентите избраха да почистят,
беше Младежкият хълм. КВ
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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЖОВЕ

У

спешно приключиха стажовете на
студентите от КИА през месец май
тази година. Първи стартираха стажовете на
студентите от специалностите „Туризъм“ и
„Маркетинг“ в хотел „Принцес Тримонциум“. В продължение на две седмици близо 15
студенти се обучаваха в реална бизнес среда и
след преминаване през специална въвеждаща
програма стажантите работиха в различни отдели на хотела.
Колежът по икономика и администрация
– Пловдив, има подписан договор с някои от
най-големите хотели в Пловдив за провеждане
на стажове на своите студенти. Освен с хотели

Колежът има договор и с няколко банки. По
тази програма петима студенти от КИА от специалностите „Бизнес администрация“ и „Финанси“ проведоха двуседмичен стаж в пловдивския клон на „Централна кооперативна банка“
– АД. 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.
10-има студенти от различни специалности в КИА пък изкараха своите стажове като
администратори в пловдивския спортен клуб
„Тотал Спорт“. КВ

КОЛЕЖЪТ ГОСТУВА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ХАСКОВО

Ч

аст от ръководлюбезното съдействие
ството на Колена хасковския общинжа по икономика и адмиски съветник Митко
нистрация – Пловдив,
Ламбов.
Събитието
беше официален гост
се проведе в залата на
на спортните клубове
Младежкия дом в Хасков Хасково. Срещата се
во и беше уважена и от
проведе поради големия
местните медии.
интерес към една от
На учениците беше
трите нови специалнаправена цялостна прености, които открива
зентация на Колежа и на
от учебната 2012/2013
възможностите, които
г. Колежът – „Спортен
той дава за обучение. В
мениджмънт“.
детайли беше обяснена
КИА проведе специалната среща с абсолвен- и новата специалност, която предизвика голям
тите – активни спортисти, благодарение на интерес сред абсолвентите. КВ

С НАД 500 ТОМА СЕ ОБОГАТИ КОЛЕЖАНСКАТА БИБЛИОТЕКА

Б

иблиотеката на
Колежа по икономика и администрация се обогати с над 500
тома учебна, специализирана и художествена
литература. Книгите са
дарение от управителя
на магазини „Мания“ в
Пловдив и са събирани
чрез специална инициатива между клиентите и
търговската верига.
„Щастлив съм, че
имам възможността лично да предоставя дарените книги на библиотеката
на Колежа по икономика и администрация. Вярвам,
че тези над 500 книги ще бъдат прочетени от коле-

жаните и те ще обогатят
техния мироглед“, заяви
Илия Тотев, управител
на магазини „Мания“ в
Пловдив.
Президентът на Колежа по икономика и
администрация
проф.
Георги Манолов връчи
специална благодарствена грамота на магазин
„Мания“ за щедрия жест.
По негови думи дарените
учебници ще послужат
за още по-професионалното израстване на студентите, тъй като книгите са
на известни западни светила от икономическия и
политическия елит. КВ
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КИА ОТКРИ ТРИ НОВИ ОФИСА В СТРАНАТА

К

олежът по икономика и администрация
(КИА) – Пловдив, откри свои офиси в няколко
големи български града. Освен в Хасково, чийто офис
функционира успешно вече четвърта поредна година, за учебната 2012/2013 кандидат-студентите могат да подават документи
за обучение и в София, Сливен и
Смолян.
Колежът откри новите си
офиси, за да улесни максимално
кандидат-студентите от цялата
страна. Координатите са:
Офис СОФИЯ: 1000 София,
ул. „Г. С. Раковски“ 108, офис 105;
тел.: 0988/802 242, e-mail: sofia@
cea.bg
Офис СМОЛЯН: 4700 Смолян, бул. „България“ 66 (Дом на техниката, стар център); тел.: 0889/219 886, e-mail: smolian@cea.bg
Офис СЛИВЕН: 8800 Сливен, ул. „Цар Самуил“ 1
(НТС, Дом на техниката, офис 106); тел.: 0884/136 356,
e-mail: sliven@cea.bg
Офис ХАСКОВО: 6300 Хасково, бул. „Ст. Стамболов“ 98; тел.: 038/500 440, 0886/096 704, e-mail: haskovo@
cea.bg
Колежът по икономика и администрация е легитимно акредитирано висше училище, а обучението

в него е съобразено със Закона за висшето образование и всички държавни изисквания. В момента в КИА
следват над 2000 студенти по 6 специалности – „Бизнес
администрация“, „Счетоводство
и контрол“, „Финанси“, „Икономика на туризма“, „Маркетинг
(реклама и PR)“ и „Мениджмънт
на обществения ред“. Формите
на обучение са редовна и задочна. От 2012/2013 г. в Колежа се откриват и три нови специалности
– „Спортен мениджмънт“, „Бизнес информатика“ и „Мениджмънт на антитерористичната
дейност“. Приемът е с оценка от
матура или с бележка за издържани изпити в други вузове. Приемат се документи и онлайн.
Студентите се обучават в нова, свръхмодерна сграда, която е с разгъната застроена площ над 8 хил. кв. м.
Икономическият колеж е едно от най-представителните и реномирани висши училища не само в Пловдив, но
и в цяла България. КИА е и първото висше училище в
Пловдивския регион, което притежава Сертификат за
качество EN ISO 9001:2000. Според последната рейтингова система на вузовете КИА е в Топ 3 на колежите в
България, а по редица показатели изпреварва и много
университети. 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
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