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КИА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ФИНАНСИРАНЕ НА Е-ОБУЧЕНИЕ

С

олидна субсидия от 600 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за реализиране на
проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ получи Колежът по икономика и администрация
– Пловдив, на официална церемония в Гранитната
зала на Министерския съвет. Договорът на висшето
училище бе връчен лично от министър-председателя г-н Бойко Борисов на президента
на Колежа проф.
д.п.н. Георги Манолов в присъствието
на министъра на
МОМН г-н Сергей
Игнатов.
Тр и н а д е с е т
университета и висши училища, сред
които и Колежът по
икономика и администрация – Пловдив, получиха договори за финансиране на проекти за
развитие на електронното дистанционно обучение чрез ОП „Развитие
на човешките ресурси“. Финансирането по проекта
ще послужи за разработване на програми за електронно обучение от разстояние, както и за повишаване на квалификацията на преподавателите за реалното им приложение в учебните курсове.
„Благодаря, че и ние, частните висши училища,
сме в числото на спечелилите, защото това правителство е първото, което ни дава тези шансове“, каза
проф. д.п.н. Манолов при получаване на договора.
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави
наградените и каза: „Безспорно в XXI век дистанционното електронно обучение е едно от модерните
и много важни за младите хора средства за обучение – пестят се пари и време. Това са живи пари,
които ще отидат директно в сфери, които са важни
за всяко едно учебно заведение“.
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 спе-

циализиран 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.
Студентите ще получат възможност
за достъп до материалите, а в края
на обучението ще
могат да изразяват мнението си и
да правят препоръки. Тази обратна
връзка е особено
важна, за да може
успешно да се приложат електронните форми на дистанционно обучение.
Въвеждането на дистанционното обучение в Колежа по икономика и администрация – Пловдив, ще
направи висшето образование в региона още подостъпно за всички работещи и за хората в неравностойно положение, с което ще се извърши сериозна крачка напред в развитието на системата „учене
през целия живот“ в съответствие с изискванията на
Европейския съюз.
Радослава СЕНГАЛЕВИЧ

Â ÁÐÎß
 Стартира юбилейната 10-а учебна година на стр. 2
 Ректорът на КИА избран за член-кореспондент
на БАН (интервю с проф. Д. Димитров)
на стр. 3
 КИА – в Топ 3 по реализация на младите
висшисти на пазара на труда
на стр. 4
 КИА навлиза в юбилейната си 10-а година на стр. 5
 За поредна година стартира конкурсът
„Най-добър млад предприемач“
на стр. 7
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ÑÒÀÐÒÈÐÀ ÞÁÈËÅÉÍÀÒÀ
ÄÅÑÅÒÀ Ó×ÅÁÍÀ ÃÎÄÈÍÀ

Í

à 8.10.2012 ã., îò 11 ÷., â ïúðâà àóäèòîðèÿ
îôèöèàëíî áåøå îòêðèòà íîâàòà ó÷åáíà
2012/2013 ãîäèíà íà Êîëåæà ïî èêîíîìèêà è àäìèíèñòðàöèÿ. Ïðèâåòñòâåíè ñëîâà êúì ïúðâîêóðñíèöèòå ïðîèçíåñîõà ïðîô. Òîí÷î Òðåíäàôèëîâ
– ïðåäñåäàòåë íà Íàñòîÿòåëñòâîòî íà ÊÈÀ,
ðåêòîðúò ïðîô. Äèìèòúð Äèìèòðîâ è ïðåçèäåíòúò íà Êîëåæà ïðîô. Ãåîðãè Ìàíîëîâ. Ñúáèòèåòî óâàæèõà ìíîãî ïðåïîäàâàòåëè è ãîñòè.

„Âñè÷êî òå÷å, âñè÷êî ñå ïðîìåíÿ” – ñ òîçè äðåâåí ïîñòóëàò çàïî÷íà ïðèâåòñòâèåòî ñè ïðîô.
Òðåíäàôèëîâ è â ïîäêðåïà íà òåçàòà ñè çàÿâè, ÷å
ðúêîâîäñòâîòî íà ÊÈÀ ùå ïîìîãíå çà îâëàäÿâàíåòî íà òîçè ïðèíöèï, à èìåííî ïîäãîòîâêàòà çà
ó÷åíèå ïðåç öåëèÿ æèâîò. „Òîâà å ôèëîñîôèÿòà
íà æèâîòà. Ñàìî îíåçè, êîèòî óìåÿò äà ñå ó÷àò
ïðåç æèâîòà, ùå ïðåóñïåÿò”, äîáàâè â çàêëþ÷åíèå ïðîô. Òðåíäàôèëîâ è äàäå çà ïðèìåð æèòåéñêèÿ è ïðîôåñèîíàëíèÿ ïúò íà ãîëåìèòå ñâåòîâíè çíàìåíèòîñòè Ñòèâ Äæîáñ è Áèë Ãåéòñ.
„Îáåùàâàìå Âè íå ñàìî äîáðè ìàòåðèàëíè
óñëîâèÿ, íî è õîðà, êîèòî ùå ïîäõîæäàò ñ ðàçáèðàíå êúì Âàøèòå ïîòðåáíîñòè è èíòåðåñè. Òîâà
ìÿñòî å äîáðî è ùå Âè äàäå íåîáõîäèìèòå íà÷àëíè óñëîâèÿ è ñòàðò, êîèòî íÿìà äà çàáðàâèòå”,
ñïîäåëè â ïðèâåòñòâåíîòî ñè ñëîâî ðåêòîðúò
íà ÊÈÀ ïðîô. Äèìèòðîâ.
Ïðåçèäåíòúò
íà
Êîëåæà ïðîô. Ìàíîëîâ
ñúùî ïîæåëà ìíîãî óñïåõè íà ïúðâîêóðñíèöèòå è çàñëóæåíî çàðàäâà
íîâèÿ âèïóñê ñ íîâèíàòà, ÷å òàçãîäèøíèÿò âèïóñê å þáèëååí,
äåñåòè, íà ÊÈÀ. „Ìèñëÿ, ÷å Âàøèÿò èçáîð å
èçêëþ÷èòåëíî òî÷åí.
Òîé å êàòî ïóøêèòå íà
íàøèòå îòëè÷íè ñòðå-

ëöè – òî÷íî, ïðàâî â äåñåòêàòà”, çàÿâè òîé, à â
çàêëþ÷åíèå çàðàäâà ñòóäåíòèòå ñ äóìèòå: „È íå
ïî-ìàëêî äîáðå ñå äúðæèì íà ðîêïðîñòðàíñòâîòî ïî âðåìå íà êóïîíèòå”.
Îôèöèàëåí ãîñò íà òúðæåñòâîòî áå ã-í
Çäðàâêî Äèìèòðîâ – îáëàñòåí óïðàâèòåë íà ãð.
Ïëîâäèâ, êîéòî ñúùî îòïðàâè ïîæåëàíèÿ çà óñïåõ íà ñòóäåíòèòå ïðåç íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà.
„Íàèñòèíà èìà òðè îïîðíè òî÷êè â æèâîòà íà
÷îâåêà – òðóäúò, çíàíèåòî è ëþáîâòà. Òîâà ñà
íåùàòà, êîèòî äâèæàò ÷îâå÷åñòâîòî íàïðåä”,
äîïúëíè ã-í Äèìèòðîâ.
Ñðåä îôèöèàëíèòå ãîñòè, ïðèâåòñòâàëè
ñòóäåíòèòå, áå è ïðîô. ä-ð Âåñåëêà Ïàâëîâà –
çàì.-ðåêòîð íà Óíèâåðñèòåòà ïî íàöèîíàëíî è
ñâåòîâíî ñòîïàíñòâî. „Äîãîâîðúò, êîéòî íèå
ïîäïèñàõìå ìåæäó ÊÈÀ è ÓÍÑÑ, ùå èìà äåéñòâè-

òåëíî ðàáîòåùî áúäåùå. Óâåðÿâàì Âè, ÷å çà äà
èçáåðåì êàòî íàø ïàðòíüîð Êîëåæà ïî èêîíîìèêà è àäìèíèñòðàöèÿ, íèå ñìå ñå çàïîçíàëè ìíîãî
äîáðå ñ ó÷åáíèòå ïëàíîâå è ïðîãðàìè, ïî êîèòî
ñå ðåàëèçèðà ó÷åáíèÿò ïðîöåñ, è ñ êà÷åñòâàòà íà
ïðåïîäàâàòåëèòå, êîèòî ðàáîòÿò òóê”, çàÿâè
çàì.-ðåêòîðúò íà ÓÍÑÑ ïðîô. ä-ð Ïàâëîâà.
Ñòîéî ×îíîâñêè, ñòóäåíò îò ïúðâè êóðñ
â ñïåöèàëíîñò „Ìåíèäæìúíò íà îáùåñòâåíèÿ
ðåä”, çàäî÷íî îáó÷åíèå,
ïîçäðàâè
ïúðâîêóðñíèöèòå îò èìåòî íà
òàçãîäèøíèÿ
âèïóñê.
„Ñêúïè êîëåãè, æåëàÿ Âè
óñïåøíà ãîäèíà, áóðíè
åìîöèè è äðúçíîâåíèå
çà ïîñòèãàíå íà âèñîêè
âúðõîâå â ïðîôåñèîíàëíàòà ðåàëèçàöèÿ”, ðàçâúëíóâà ñúñòóäåíòèòå
ñè ïúðâîêóðñíèêúò.
Òîäîð ÄÀÑÊÀËÎÂ
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РЕКТОРЪТ НА КИА ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН
Необходимо е по-широко сътрудничество на БАН с водещи университети и висши училища в страната
проф. д.с.н. Димитър В. Димитров
ректор на КИА

Интервю на Радослава СЕНГАЛЕВИЧ

Проф. Димитър В. Димитров, доктор на социологическите науки, преподавател в СУ „Кл. Охридски“, катедра „Публична администрация“, и ректор на КИА от 26.XII.2010 г. През учебната 2007 – 2008 г. е избран за ръководител на катедра, а през 2008 – 2010 г. е директор на
Института по социологоия при БАН. Специализирал е в Единния европейски университетски център – гр. Нанси, Франция, и в Института за
социологически изследвания – Москва. Гост-професор в Университета на 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 човешки 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“. Носител на Националната награда „Мениджър човешки ресурси“.

Изпитвам особено задоволство да интервюирам ректора на КИА по
случай неговото удостояване с почетната титла „член-кореспондент“ на БАН.
– Проф. Димитров, като изтъкнат учен, изследовател, публицист,
преподавател и ректор на КИА, който сте положили много усилия да съчетаете многостранната си научна и преподавателска дейност, Вашето номиниране е резултат от завоюваните с упорит труд постижения
в научната сфера, икономиката и мениджмънта на човешките ресурси,
споделете с нас накратко как премина Вашият живот, за трудностите
и упоритостта за постигане на тези резултати. Разкажете как стигнахте до участието си в този конкурс за член-кореспондент на БАН.
– Професионалното ми развитие е тясно свързано с БАН. През 1976
г. се завърнах от едногодишна специализация в Единния европейски
университетски център в гр. Нанси, Франция, където получих Диплом за
европейско университетско образование. По това време Институтът по
социология при БАН обяви два конкурса за научни сътрудници, единия
от които спечелих. Последваха близо 10 години на усилна работа в тази
институция, докато не се появи ново предизвикателство. Участвах в конкурса за доцент в Профсъюзния институт, където бях избран за директор
на Центъра за социологически изследвания към института. Натрупаният
опит на изследовател в Института по социология ми помогна много в
работата на този център, където годишно се провеждаха десетки емпирични социологически изследвания, посветени на актуални събития
от онова време. След закриването на този институт преминах на преподавателска работа като доцент в УНСС (тогава ВИИ „К. Маркс“), където
близо 10 години работих в катедрата по социология. Бях избран за заместник-декан на Стопанския факултет и след промените на 10.11.1989
г. участвах активно в полагането на основите на новата образователна
система, в създаването на нови учебни програми за студентите. Тук определено много ми помогна извървеният преподавателски път и специализацията във Франция. В периода 1995 – 2000 г. изнасях серия от
лекции по социология на труда и предприемачество като гост-професор.
Пак през този период защитих и докторската си дисертация, посветена
на изследване на конфликтите и бях признат за Доктор на социологическите науки. Преподавателската ми дейност продължи да се развива
и не след дълго спечелих конкурс за професор по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Кл. Охридски“, в което направление работих 12
години в алма матер, където бях избран и за ръководител на катедра
„Публична администрация“. Тогава ръководството на БАН се обърна с
молба към мен да участвам в конкурс за директор на Института по социология. Трябваше да се помогне в развитието на този институт и аз приех
поредното предизвикателство.
– В кой момент от професионалния Ви път приехте да заемете
отговорния пост на ректор на КИА и да поемете ръководството на висшето училище?
– Последваха близо три години на упорита работа и след реформата в БАН, при която се обединиха няколко института, в един хубав ден
към мен се обърна ръководството на КИА, последва нов конкурс и аз се
озовах в позицията на ректор на това висше училище, където работя и
сега. Това са основни моменти в моето професионално развитие, посочени накратко, почти схематично.
– Като ръководител на Колежа ще стимулирате ли развитието на

научната дейност за по-успешна професионална реализация на възпитаниците на КИА?
– Тази година ръководството на КИА сключи договор за сътрудничество с БАН. С една дума моята „стара любов“ – БАН, отново се намеси.
И днес ние сме коректни и пълноправни партньори с тази институция.
Казах „институция“, но БАН е нещо повече – тя е школа за професионалисти и храм за българската наука.
– Как виждате бъдещето на БАН?
– Независимо от тежките финансови условия, в които се намира
БАН през последните години, академията е като птицата феникс и аз
вярвам в нейното бъдеще. Нещо повече, работя и ще работя за нейното
излизане от сегашната криза. Виждам две основни направления в дейността на БАН, които ще гарантират бъдещето ù. Първото направление
е свързано с приоритетите в изследователската дейност на академията.
Тези приоритети могат да се развият само в тясна връзка с представителите на различни министерства и с решенията на Министерския
съвет. Тук не става въпрос да се просят пари от държавния бюджет, а
по-скоро за възлагането на изследователски проекти, които обслужват
държавните институции и управление. Покойният председател на БАН,
академик Додунеков, положи добро начало в тази насока. Надявам се, че
новият председател на БАН, който предстои да избираме, ще продължи
и обогати тази линия. Второто направление е свързано с отварянето на
БАН към водещи университети и висши училища в страната. В тази насока има вече направени доста неща, но е необходимо още по-широко коопериране в научната и научноизследователската дейност. Необходимо
е още по-задълбочено сътрудничество със сродни научни организации
в Европа и света. Сега, когато сме равноправни членове на ЕС, това е напълно възможно.
– Какви са перспективите за по-тясно сътрудничество на висшето
училище с академичната структура на БАН?
– Ние сключихме споменатия договор с БАН именно за да помогнем в научния обмен, предоставихме нашите договори с чуждестранни
университети. Точно по този начин ще се създадат условия за съвместно
участие в изследователски проекти, с които да се кандидатираме пред
наши и международни финансови институции; да се осигури обмен на
преподаватели; да се обвържат информационните системи; да се окаже
помощ в обучението на докторантите; и не на последно място да се провеждат съвместни научни форуми – конкурси и конференции с наше, и
особено с чуждестранно участие.
– Какво е Вашето виждане за разширяването на дейността на КИА
в бъдеще?
– Амбициите на ръководството на КИА не са малки, но се изкушавам да отбележа, че до края на годината ни предстоят срещи и разговори, които да доведат до съвместни изследвания с такива международни
институции, водещи образователни звена като Сорбоната във Франция.
Може би времето ще покаже дали не се опитваме да надскочим собствената си визия и способности, или пък наистина имаме такива.
– Какво е Вашето послание към българската общественост?
– В заключение ще отбележа, че аз бях, съм и ще бъда един от онези „феодални старци“, които няма да изоставят БАН, и ще работя, докато
имам сили, за бъдещето на тази светая светих.
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КИА – В ТОП 3 НА ПЛОВДИВСКИТЕ КОЛЕЖИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ВИСШИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ДЕВЕТИМА ОТ ДЕСЕТИМА, ЗАВЪРШИЛИ КИА,
СИ НАМИРАТ ДОБРА РАБОТА
олежът по икономика и администрация –
К
Пловдив, е на едно от първите места по оценка на материалната база и на челни позиции по

реализация на кадрите в тазгодишната рейтингова
система на висшите училища в България. Като едно
от най-престижните висши училища, включени в изследванията, по редица индикатори и направления
КИА успешно задминава университети и колежи с
много по-дългогодишна история.
Обучението по икономика е едно от най-разпространените в българските университети и колежи. Колежът по икономика и администрация – Пловдив, е едно от 27-те висши училища в страната, което
има акредитация за направление „Икономика“ със
специалности „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“ и „Икономика на
туризма“.
Специалността „Финанси“ е една от най-атрактивните за кандидат-студентите през последните
години според проучвания в системата на висшето
образование. Студентите по икономика са малко над
23 % от всички студенти през последната академична година, а направлението се явява най-желаното от
кандидат-студентите, гласи статия във вестник „Капитал“ на базата на рейтинговата система на висшите училища в България на МОМН. Сред
най-значимите обаче общи индикатори, заложени в системата, са реализацията на пазара на
труда и учебният процес. Данните в рейтинговата система показват, че безработицата сред
завършилите направление „Икономика“ в българските висши училища през последните години е два пъти по-ниска от официалната за страната. По подобен начин се формира и средният месечен осигурителен доход на лицата, които имат икономическо образование, но са
завършили различни висши училища.
Именно по този показател – „средноосигурителен доход“, КИА се класира в Топ 3 на пловдивските колежи, изпреварвайки Европейския колеж по икономика и управление и Висшето
училище по агробизнес и развитие на регионите.
Реализацията на младите хора на пазара на труда е също в зависимост от висшето училище, което са завършили. Представителните данни показват, че голям процент от висшистите на КИА успяват успешно да се реализират на работното място, изискващо висше образование. Показателно е – пак по данни на
рейтинговата система, – че точно по показателите „ниска степен на безработица сред
завършилите“ и „приложение на придобитото висше образование“ Икономическият колеж се нарежда на челни позиции
сред вузовете.
Изключително висока оценка Колежът
получава и по такива важни показатели като
„материална база“, „библиотечен фонд и
неговата ползваемост“, „административно обслужване“, „регионална значимост“,
„престиж сред студентите“, „подкрепа за кариерното развитие“ и др. в професионално
направление „Икономика“. КВ
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КИА НАВЛИЗА В ЮБИЛЕЙНАТА СИ
ДЕСЕТА ГОДИНА
БОГАТ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ, СВРЪХМОДЕРНА БАЗА И ОТЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДАВА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА СВОИТЕ СТУДЕНТИ

Н

а 4 ноември Колежът по икономика и администрация
– Пловдив, ще навлезе в юбилейната 10-годишнина
от основаването си. Високите постижения, които Икономическият колеж постига през 10-годишната си история, изцяло
са основани на модерната философия за развитие на частното
висше образование в България, която се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии.
Ръководството на висшето училище винаги се е стремяло да
разкрива нови възможности пред младите хора, да стимулира
студентското мислене и труд. И това е реалност благодарение
на изключителния академичен състав от ерудирани хабилитирани преподаватели.
Въпреки своята крехка възраст Колежът стана първото висше училище в Пловдив, на което е присъден Сертификат за
качество EN ISO 9001:2008, а през 2010 г. КИА получи акредитация за нов, 6-годишен период с една от най-добрите оценки,
давани за подобен род висши училища у нас. За свръхмодерната си учебна база Колежът по икономика и администрация
получи приз „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието. КИА има подписани договори с почти всички
големи университети у нас, като обучението на магистрите се
води в сградата на Колежа. Икономическият колеж е известен
и със своята социална програма, в резултат на която всяка година в КИА се обучават деца на загинали служители от МВР и деца – сираци от домове в цялата страна. Висшето училище има успешно
функциониращ Кариерен център, чрез който студентите получават възможност за провеждане на
стажове в най-големите банки, фирми и компании в региона. Благодарение на програмата „Еразъм“
за мобилност с цел обучение студентите на КИА имат възможност да провеждат стажове и практики
извън страната. Колежът е и партньор по проекта „Студентски практики“ (изпълняван от МОМН),
според който над 500 наши студенти ще практикуват при различни работодатели.
Във връзка с наближаващата 10-годишнина предстоят много прояви както в сферата на научноизследователската и учебната, така и в културната дейност. За колежаните ще се организират
различни спортни турнири, множество дискотеки, факелни шествия, конкурси за студентско, научно
и художествено творчество и екскурзии.
Ръководството на Колежа е подготвило
и специални научни семинари, участия в
панаири на образованието, научни конференции и срещи между бизнеса и образованието, изложения на големите фирми
и институции във връзка с реализацията
на студентите от КИА, Дни на отворените врати със срещи с изявени политически личности, експерти и специалисти от
всички сфери на икономиката и бизнеса,
открити лекции по общественозначими
теми от видни български учени и преподаватели, както и от чуждестранни преподаватели. КВ
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КИА присъди нови академични длъжности

О

ще двама преподаватели на Колежа по икономика и администрация повишиха академичната си длъжност. На 22.VI.2012 г. в Заседателната зала на Колежа седемчленно научно жури в
състав проф. д-р Христо Георгиев, проф. д-р Иван Величков, проф. двн Георги Бахчеванов, проф. д-р
Любомир Тимчев, доц. д-р Никифор Стефанов,
доц. д-р Ненко Дойков и доц. д-р Стойко Стойков единодушно присъди академичната длъжност
„доцент“ на д-р Йордан Бакалов в областта „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“.
На 27.VII.2012 г. в Заседателната зала на Колежа седемчленно научно жури в състав председател проф. двн Георги Бахчеванов и членове проф.
д-р Владко Иванов, доц. д-р Иван Попов, проф. д-р Христо Георгиев, проф. Сево Явашчев, полк. доц.
д-р Христо Филипов и доц. д-р Ненко Дойков единодушно присъди академичната длъжност „професор“ на доц. Никифор Стефанов по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална
сигурност)“, област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление
9.1 „Национална сигурност“. Научното жури се
обедини около становището, че проф. Никифор
Стефанов е изявен преподавател, изследовател и
експерт в областите на ядрената, химическата и
биологическата защита и доказан авторитет в методологията и методиката на научните изследвания и преподаването в областта на националната
сигурност.
Събитията уважиха много гости, учени и преподаватели. КВ

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС
КЪМ КВАЛИФИКАЦИОННИЯ КУРС
„СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ“

Хелоуин парти организираха
студентите на КИА

В

КИА бе организиран много успешно първият за учебната 2012/13 г. квалификационен
курс за съдебни експерти (вещи лица, оценители)
за оценка на стопански имущество. Обучението бе
с продължителност един месец, а общият хорариум
– 80 часа. На всички, успешно издържали изпитите, се издава Удостоверение за професионална квалификация. Всички завършили могат успешно да
се реализират в съда, прокуратурата, МВР, застрахователни компании, брокерски фирми за недвижими имоти и др. Обучението е редовно, задочно и
дистанционно. Занятията се провеждат след 16 ч. в
сградата на Колежа, на бул. „Кукленско шосе“ 13, в
Пловдив. За повече информация и записване: тел.:
032/345 605, 260 974. КВ

Под надслов „Нека се забавляваме, както се
прави на юбилей – 10 години КИА“ю Студентският съвет и ръководството на КИА организираха
страшно парти по повод на празника Вси светии.
Със забавни игри и изненади, награди и конкурс
за най-атрактивен костюм студентите на висшето
училище отпразнуваха 31 октомври в нощен клуб
„Billionaire“. КВ
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА С НОВО РЪКОВОДСТВО
а първото си за тази учебна година заседание в края на окН
томври Студентският съвет на КИА избра ново ръководство.
За председател на Съвета с пълно мнозинство бе избран Богдан

Тошев, който е II курс, редовно обучение, специалност „Мениджмънт на обществения ред“.
За заместник-председатели бяха избрани Росица Калницка от
II курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред“ и Ваня
Имирска от III курс, специалност „Финанси“, редовно обучение. Секретар на Съвета остана Стефка Рашкова от III курс, редовно обучение, специалност „Счетоводство и контрол“, а за зам.-секретар бе
избрана Любомира Стоянова от II курс, специалност „Мениджмънт
на обществения ред“, редовно обучение. КВ

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СТАРТИРА КОНКУРСЪТ
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ“
а четвърти пореден път на 15.X.2012 г. от 10.00 ч. във II аудитория на КИА
З
стартира конкурсът „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив“ за 2012 г.,
който се организира съвместно с Дирекция „Спорт, младежки дейности и социална

политика“ на община Пловдив. По този повод се проведе среща-разговор с екипа на
общината, ръководена от зам.-кмета г-н Титюков.
Организаторите на този традиционен форум отправиха покана към студентите
от всички специалности в Колежа да вземат участие и да представят своите иновативни идеи за създаване и развитие на собствен бизнес. Те начертаха насоките при кандидатстване в конкурса, чиято основна цел е подпомагане при формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Стана ясно,
че кандидатите могат да се ръководят и от своя разработка, като накрая представят
изцяло оригинален и завършен бизнес план. Експертите оценители ще се ръководят
от няколко важни критерия за оценка, а именно: реалистичността на бизнес плана,
ползата за общината и формата. Крайният срок за участие е 30.XI.2012 г., като бизнес проектите ще се подават
в писмен вариант в деловодството на община Пловдив.
Най-добрите бизнес планове ще бъдат класирани съответно на първо, второ и две трети места, а техните
създатели ще получат множество награди. Освен от общината, ще има и специална награда, осигурена от
Колежа по икономика и администрация, която ще бъде присъдена на най-младия участник с най-добър
бизнес план.
Икономическият колеж от своя страна също за поредна година
организира собствен конкурс „Най-добър млад предприемач в КИА
– Пловдив“, чийто първи етап се проведе на 13.X.2012 г. от 10 ч. във II
аудитория на КИА. В тазгодишния традиционен формат бяха представени 31 бизнес плана за създаване и развитие на собствен бизнес с
възможности за мултимедийни презентации.
Темите обхванаха различни сектори от българската икономика. В
своите разработки студентите използваха натрупаните знания и умения от обучението си в КИА – Пловдив, консултациите на преподавателите в Колежа и съветите на изявени предприемачи. Представянето на
бизнес плановете беше съпроводено с атрактивни мултимедийни презентации, богат снимков материал, рекламни материали и продукти.
Комисията, съставена от преподаватели, класира на първите места
следните студенти:
I място: Кристина Славчева от III курс с разработка на тема „Бизнес план за изграждане и развитие на
ресторант с италианска кухня „Калабрезе“ в гр. Пловдив;
II място: Десислава Георгиева от III курс с разработка на тема „Бизнес план за създаване и развитие на
фирма „Археолоджи тур“ в гр. София;
III място: Гергана Божанова от III курс с разработка на тема „Бизнес план за създаване и развитие на „Хата
йога център“ в гр. Пловдив. КВ

ФОТОКОНКУРС „ВДЪХНОВЯВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ“
навечерието на Световния ден на туризма – 27 септември, Колежът по
В
икономика и администрация – Пловдив, стартира конкурса на тема
„Вдъхновяващи туристически преживявания в България“. Организаторите

призоваха всички студенти да споделят своите турстически преживявания,
посещения на различни уникални турстически обекти. Основната идея бе да
се уловят от блендата на фотоапарата незабравими моменти от дестинация,
легенда, предание, събития, традиции, обичаи, фестивали и др. Авторите на
класираните три най-оригинални снимки предстои да бъдат наградени. КВ
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СТУДЕНТИ НА КИА ВЗЕХА ДЕЙНО УЧАСТИЕ
В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

А
тазгодишната

ктивно участие в
организацията
на

кандидатстудентска кампания взеха студентите на Колежа по икономика и администрация
– Пловдив. Студенти от КИА
се включиха в рекламните
турове до различни дестинации в страната. Изключително успешно премина раздаването на рекламни материали, или т.нар. „директен
маркетинг“, в големите градове, както и в по-малките
населени места. Всички тези
прояви и инициативи помогнаха кандидатстудентската кампания 2012/13 г. да завърши успешно.
Част от студентите са включени и в новия Студентски съвет на Колежа.
Акценти в тазгодишната рекламна кампания

на КИА бяха новите специалности „Мениджмънт на
обществения ред“, „Спортен мениджмънт“ и „Бизнес
информатика“; класирането с оценката от матурата
или по избор от посочените
предмети: български език
и литература, история, география, математика, икономика; по-ниската антикризисна семестриална такса,
която е част от социалната
политика на Колежа; отстъпките от таксата за обучение
за първата учебна година на
новоприетите студенти с отлични дипломи и отлични оценки от матурите, както и за студентите в
неравностойно положение; безплатното обучение
на трима кръгли сираци; както и стипендиите за
първите 50 записали се студенти. 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!
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