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549-ИМА АБСОЛВЕНТИ СЕ ДИПЛОМИРАХА
С

тудентите от Випуск
2011 на Колежа по
икономика и администрация
– Пловдив, получиха на 9 февруари т.г. своите дипломи на
официална тържествена церемония в първа аудитория на
висшето училище. Залата бе
препълнена с развълнувани колежа ни и техните близки.
549-има абсолвенти по
специалностите „Бизнес администрация“, „Счетоводство
и контрол“, „Финанси“, „Туризъм“, „Маркетинг (реклама и
PR)“ и „Мениджмънт на обществения ред“ с нетърпение очакваха да получат документа за
завършено висше образование. Повече от 30 са отличниците на випуска тази година. Ръкодовството на Колежа ги
изненада с невероятни подаръци.
Специален гост на тържеството беше областният управител на Пловдивска област г-н Здравко Димитров. Той пожела много успехи и късмет на абсолвентите от КИА и ги
призова да вярват в себе си.
Приветствия към завършващите отправиха и проф.
Тончо Трендафилов – председател на Настоятелството, проф.
Георги Манолов – президент на КИА, и ректорът на висшето
училище проф. Димитър Димитров.
Най-добрият по успех от Випуск 2011 е Сашо Стаменов,
специалност „Мениджмънт на обществения ред“, дипломирал се със среден успех Отличен (5.91). „Искам да благодаря
на всички преподаватели за техните усилия, безгранично търпение и всеотдайност, с която ни предаваха познанието и жи-

ценни приятелства“, заяви отличникът на Випуск 2011.
Огромна
благодарност
към своите преподаватели
изрази и бившият зам.-председател на Студентския съвет
на Колежа Христина Ласкова,
абсолвентка по специалност
„Маркетинг (реклама и PR)“.
По нейни думи преподавателите в КИА са ú дали ценни знания и умения, за да стане отличен професионалист в своята
област. И взриви залата, като
обяви, че всички абсолвенти
са поканени на купон в пло-

вдивски нощен клуб.
Сред завършилите тази година са и петима студенти в
неравностойно положение, които се обучаваха абсолютно
безплатно за сметка на Колежа. Една от тях – Ани Терзиян,
която се дипломира по специалност „Финанси“, също изрази своята благодарност към хората, които са ú помогнали да
завърши висше образование напълно безплатно – президентът на Колежа проф. Манолов и председателят на Настоятелството проф. Трендафилов.

След тържеството всички от Випуск 2011 на Икономическия колеж си направиха обща снимка за спомен.
Станислава СТАНОЕВА
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тейския опит“, заяви в благодарственото си слово той. „Сега
ние трябва да направим най-сериозната крачка в живота си
и да станем перспективни работещи граждани. Аз вярвам,
че знанията и уменията, които натрупахме тук, ще ни бъдат от
огромна полза в професионалния живот. За тези три години,
в които бяхме заедно, Колежът остави трайна следа в съзнанието на всеки. Тук преживяхме незабравими мигове и весели моменти, срещнахме много прекрасни хора, завързахме

 Колежът получи разширена Харта „Еразъм“
на стр. 2
 Една година списание „Социология и икономика“
на стр. 3
 Легендарен преводач на гости в КИА
на стр. 5
 Разширяваме сътрудничеството си с Италия
на стр. 5
 КИА – инициатор на поредица срещи между
образованието и бизнеса
на стр. 7
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олежът по икономика и администрация –
Пловдив, получи в края на февруари чрез писмо от Европейската комисия официалния физически
документ на разширена Харта „Еразъм“.
Хартата дава възможности за обучение на студенти, провеждане на студентски практики, обмен
на преподаватели и засилване на сътрудничеството
и съвместната работа с университети от Европейския
съюз. Програма „ЕРАЗЪМ“ предоставя възможност за
реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум
3 и максимум 10 календарни месеца за една академична година. Програма
„ЕРАЗЪМ“ е изключително привлекателна
за студентите от ЕС и
асоциираните към него
държави главно поради
следните две причини:
1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи без
заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване
на периода на обучение
в приемащата европейска институция;
2. Създава условия
за културен и социален
досег и съпричастност
по време на периода на
престой в приемащите
европейски държави.
За периода на обучение в европейските висши училища по
програма
„ЕРАЗЪМ“
студентите не заплащат:
• академична такса
за обучение;
• такса за регистрация в приемащата институция;
• такса за полагане
на изпити;
• такса за достъп до
лаборатории;
• такса за ползване на библиотеки.
В приемащото висше училище могат да се събират
малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те
се заплащат от студентите на приемащата институция.
Изпращащата българска институция следва да
гарантира пълно признаване на престоя на обучение
на своите „Еразъм“ студенти в европейските висши
училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), чрез която нато-

„Е

“

вареността на студента в учебния процес се измерва с
кредити.
Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени междуинституционални споразумения („предварително двустранно споразумение“) между изпращащия и приемащия университет; и двата университета следва да имат валидна
университетска Харта „Еразъм“.
Преди заминаването на студентите се осигурява:
– студентска Харта „Еразъм“, в която са описани
техните права и задължения във връзка с обучението
им извън страната;
– договор за обучение (Learning Agreement), който описва учебната
програма по време на
мобилността, която е
одобрена от студента,
от изпращащия и приемащия университет.
В края на чуждестранния престой приемащият университет
предоставя на студента
и на изпращащия университет академична
справка, потвърждаваща изпълнението и
резултатите на съгласуваната
програма.
Изпращащият университет следва да признае напълно успешно
завършените, упоменати в споразумението
дейности от периода на
мобилността.
Студентите – участници в програма „Еразъм“, независимо дали
получават финансиране по програмата или
не, са освободени от
заплащане на такси за
обучение в приемащия
университет.
Изплащането на каквито и
да е национални стипендии или заеми на
тези студенти следва да
се запази по време на
престоя им в чужбина.
Повече информация можете да намерите на страницата на програма „ЕРАЗЪМ“ на адрес: www.hrdc.bg.
Университетската харта „Еразъм“ осигурява общата рамка за дейностите по европейското сътрудничество, които дадено висше учебно заведение може да
извършва по програма „Еразъм“. Тя е предварително
условие към ВУЗ за изпращане и приемане на студенти и преподавателски персонал по споразумения за
мобилност, както и за осъществяване на интензивни
езикови курсове по „Еразъм“ и интензивни програми,
за кандидатстване за многостранни проекти и мрежи
и организиране на подготвителни посещения. КВ
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ЕДНА ГОДИНА СПИСАНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА“, ИЗДАНИЕ НА КИА

С

писание „Социология и икономика“ е единствено
по рода си в България и е с тематика, която не
дублира нито едно друго списание у нас. С широкия си
профил то насърчава към дълбочинно изследване на обществените процеси, заяви видният наш социолог и политолог проф. Петър-Емил Митев при честването на изданието в Колежа по икономика и администрация днес.
Редколегия, автори и читатели се събраха в Заседателната зала на висшето училище, където отчетоха първата година на списанието и начертаха идеи за следващата.
„Страната ни има остра нужда от задълбочено научно
разглеждане на нейното развитие, а списание „Социология
и икономика“ прави именно това. То има всички качества
на оперативно издание, което е много необходимо за развитието на всяка една наука. Органическата връзка между
социологията и икономиката го прави уникално“, допълни
на срещата и известният български социолог проф. Стоян
Михайлов.
Събитието уважиха също проф. Светлана Съйкова и
проф. Александър Воденичаров. По техни думи изданието е голямо
нов ат ор ск о
дело,
което
внася качествени промени
в българската
наука. Проф.
Тончо Трендафилов
–
председател
на
Настоятелството на КИА и член на редколегията, пожела успех
на изданието и призова чрез интегриращата си сила то да

се превърне в трибуна и обективна критика на случващото се у нас и по света. А главният редактор на „Социология и икономика“ и ректор на КИА проф. Димитър Димитров заяви, че е
доволен от първата година на
списанието, след
като няколко от
статиите, излезли на неговите
страници, вече
се препечатват
в изданията на
научните среди
у нас.
През тази година редколегията на сп. „Социология и
икономика“ планира да пусне тематичен брой, посветен на
кризата, с поглед от всички страни и аспекти на научната
мисъл. В тази връзка проф. Георги Манолов – президент
на Колежа по икономика и администрация, с чиято финансова подкрепа сп. „Социология и икономика“ излиза,
обяви, че в КИА ще бъде инициирана и проведена мащабна национална и международна научна конференция на
тема „Световната криза“.
Сп. „Социология и икономика“ е приемник и продължител на сп. „Социология“, издавано от Института по
социология към БАН. Чрез разширяване на методологическата основа към него беше привлечен по-широк кръг
критично мислещи социални учени, готови да приемат
предизвикателството на новото време. Списанието, което
излиза 4 пъти в годината, укрепва сътрудничеството между социологията и икономиката и води до създаването на
качествено ново знание. КВ

С
проф. Георги МАНОЛОВ
член на редакционния съвет на
сп. „Социология и икономика“ към
КИА – Пловдив

– Проф. Манолов, списание
„Социология и икономика“, издание на Колежа по икономика и
администрация, навърши една година. Намери ли то своята ниша,
своите читатели?

– С огромно удоволствие ще
кажа „да“. Очевидно интересът
към постиженията на българската хуманитаристика
не е спаднал, защото се забелязва плаха, но позитивна тенденция към увеличаване на различните научни
издания. Всъщност нашето списание е продължение
на сп. „Социология“, което след закриването на Института по социология към БАН остана без финансиране.
– Какво стои зад благородния жест на Колежа да
издава списанието със собствени средства?
– Преди всичко подпомагане на нашите социални
науки, които в тези кризисни времена изпаднаха в окаяно положение. Днес българските обществоведи живеят и работят в цивилизационен абсурд: всички искат

от тях нови социални решения и парадигми, а държавата и институциите все се оправдават, че няма пари.
Затова ние подадохме дружеска ръка на колегите, тъй
като е абсолютно ненормално да се смята, че поради
липса на средства ученият в българия е беден роднина
на своите праотци отпреди новата ера...
– Сред редакционния съвет, редаколегията и авторите на изданието присъстват едни от най-известните български и европейски учени в областта
на социологията, икономиката, политологията. Кое
успява да ги обедини в една кауза?
– Главното обединително звено е високото качество на българската социологическа и социална наука.
Например противно на ширещите се пседомнения за
неразвитостта на нашите обществени науки в редсъвета на списанието членуват редица видни учени социолози от Германия, Франция, Русия, Сърбия, Словения
и др. Освен това в редколегията му участват едни от
най-известните български учени – проф. Петър-Емил
Митев, проф. Стоян Михайлов, проф. Тончо Трендафилов, проф. Нансен Бехар, проф. Гарабед Минасян и
мн.др. Смятам, че с такъв научен потенциал всяко висше училище може само да се гордее.
Интервю на Станислава СТАНОЕВА
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ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ СБОРНИК СЪС СТУДЕНТСКИ
ДОКЛАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

И

злезе от печат сборникът със студентски доклади от Националната
научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии“, на която през миналата година Колежът по икономика и администрация
беше домакин и организатор. Тридесет и двама студенти от КИА са работили
по 19 теми, засягащи управлението на риска по време на криза, глобалната икономическа криза и отражението й върху икономическото мислене, управлението на човешките ресурси по време на криза, различните производства като
цветната металургия, добивната промишленост, винения и спа туризъм по
време на криза и мн.др.
В изданието са включени и докладите на студенти от няколко други висши училища, които взеха участие в студентската секция на конференцията.
Сборникът излиза под редакцията на научния съвет на проф. дин Тончо
Трендафилов, проф. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов и Олга Емилова. КВ

БИБЛИОТЕКАТА НА КИА СЕ ОБОГАТИ С ОЩЕ 300 ТОМА

Н

ад 300 тома специализирана литература получи като дарение библиотеката на Колежа
по икономика и администрация. Учебниците са по
икономика, маркетинг, мениджмънт и туризъм и ще
дообогатят библиотечния фонд на КИА. Освен на
български част от специализираната литература е и на
английски език.
Сред дарителите са Американският университет
в България, доц. Добрин Канев – секретар на президента на РБългария и преподавател в НБУ, доц. д-р
Снежинка Константинова, Любена Каракехайова, Диана и Павел Тодорови и др. На всички дарители ръководството на КИА връчи специални благодарствени
грамоти. КВ

КОЛЕЖЪТ БЕШЕ ДОМАКИН И ОРГАНИЗАТОР НА СЕМИНАР
ЗА СИГУРНОСТТА

Н

а 14 март 2012 г. (сряда) в Колежа по икономика и администрация – Пловдив, се
проведе семинар на тема „Сигурност и защита
на конфиденциалната информация в ИКД“. Събитието беше организирано от Майндтек, Търговско-промишлената камара – Пловдив, Съюза
за стопанска инициатива, Колежа по икономика
и администрация – Пловдив, T-H-O-R Executive
Security Teams и Krypto.Tel.
Семинарът отбеляза първата стъпка в дълга поредица от годишни конференции и срещи
на тема „Сигурност и защита на личните данни“.
Основната цел бе да се представи развитието на
компютърната сигурност и електронната защита
на конфиденциалната информация, както и да
се обединят изследователи и практикуващи специалисти в тази област. Сред темите на семинара
бяха: „Правителствени политики в областта на
сигурността и защитата на конфиденциалната информация“, „Криптография и TEMPEST: Нискобюджетни и общодостъпни решения“ и „Морска
сигурност: MCT (Maritime Counter-Terrorism)“. КВ
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ЛЕГЕНДАРЕН ПРЕВОДАЧ НА ГОСТИ В КИА

Н

а 20 януари в първа аудитория на Колежа по икономика и администрация беше
представена книгата „От Гомулка до Квашневски и
от Живков до Първанов. Спомени на преводача“.
Книгата е своеобразен вид мемоаристика
на най-дългогодишния
държавен и правителствен преводач от полски език у нас Божко
Божков.
По
увлекателен
начин в изданието авторът описва своето
израстване като преводач и специалист по
полски език в многобройните си контакти с
популярни личности от
политическия, икономическия и културния
живот на Полша и България, а както и по време на двата му мандата в
Българския културен център във Варшава.
Книгата на Божко Божков дава представа за
развитието на полско-българските отношения в
продължение на 48 години – от 1962 до 2010 г.
В първа аудитория на КИА авторът разказа
и много спомени от своя богат професионален
живот, свързани с държавните ни глави Тодор

Живков, Желю Желев, Петър Стоянов, Георги
Първанов.
Книгата представи президентът на КИА проф.
Георги Манолов.
„Чрез книгата на
Божко Божков преоткрих Полша“, сподели
проф. Манолов. „Личното ми пристрастие
към изданието е продиктувано и от специалността, която преподавам – политология.
Интересно ми беше да
прочета за българополските
отношения
от човек, който е стоял
много близко до ръководителите на двете
държави. Охлаждането на връзките между Полша и България
след 10 ноември е нещо, от което сме загубили
много. Не смятам, че трябва да погребваме така
лесно миналото си и да поставяме на заден план
политическите и културните връзки с държава и
народ, които питаят толкова топли и приятелски
чувства към нас, българите. Затова и спомените
в тази книга са толкова ценни“, заяви проф. Манолов. КВ

РАЗШИРЯВАМЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ С ИТАЛИЯ

П

резидентът на Колежа по икономика и администрация проф. дпн Георги Манолов се
срещна във висшето училище с изпълнителния директор на италианската
фирма „TOR“ г-н Джордж Манос. Компанията е
специализирана в осигуряването на сигурност,
противодействието на
престъпността, тактиката на разследване и
управлението на риска.
Фирмата е основана
през 2005 г. и събира на
едно място военни и полицейски специалисти
от целия свят. Служители на „ТОR“ са изпълнявали рискови проучвателни, разузнавателни
и спасителни мисии в
Иран, Ирак и Афганистан под егидата на ООН. Съвсем наскоро фирмата откри офис в София. Интересът към Колежа по икономика и администрация е
породен от специалността „Мениджмънт на обществения ред“ и високото качество на подготовката на
студентите.

Проф. Манолов запозна обстойно госта със специалностите и формите на обучение в КИА. Той сподели, че през следващата година ще бъде изграден
специален кабинет по
бойни изкуства, за да се
стартират нови програми и курсове по антитероризъм, които да обогатят образованието по
тази специалност.
На срещата беше
обсъдено подписването
на договор за сътрудничество между „ТОR“ и
Колежа по икономика
и администрация. Г-н
Джордж Манос обеща
да съдейства и за евентуална среща между
италиански полицейски
колежи и професионални училища и Колежа по икономика и администрация за съвместна бъдеща работа.
Гостът разгледа учебната база на КИА и остана
очарован от възможностите, които тя дава за цялостно обучение по всички европейски и световни стандарти. КВ
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ÍÎÂÈ ÈÇÄÀÍÈß ÍÀ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ ÎÒ ÊÈÀ

И

злезе от печат новата книга на президента на Колежа проф. Георги Манолов със заглавие
„Политическият елит – теории, история, лидерство“. Изданието 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 задълбочен теоретичен анализ са подложени феноменът „политическо лидерство“, неговата природа, съвременна типология, лидерски стилове и пр.
В монографията се разглеждат и такива важни проблеми, каквито са 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. Книгата на проф. Георги Манолов е написана критично
и полемично, благодарение на което са отхвърлени някои неверни тези и „властващи“ становища в
сферата на елитаризма, масово подвизаващи се в публичното обществено пространство.

П

реподавателите в КИА проф. дтн Стамен Стамов и доц. Кремена
Никовска издадоха учебник в два тома „Специализирани видове
туризъм“. Специалистите го оценяват като задълбочен и всеобхватен труд,
предназначен за задоволяване на научно-образователните интереси на обучаващите се и работещите в туризма. Двутомният учебник е предназначен за
обучаващите се за системата на туризма – студенти от колежи и университети, по специалности, свързани с туризма; ученици от училища с професионална насоченост, учебни центрове, школи и други звена, кадри в хотелиерството и туризма, както и за работещи в туристическата сфера. В учебника
се разглеждат всички основни видове специализиран туризъм – културен,
религиозен, балнеолечебен, екологичен, селски, ловен, кулинарен и пр. Книгата запознава със съвременните представи и тенденции при възникване и
развитие на специализираните (алтернативни) видове туризъм у нас и по
света, с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности.
Охарактеризиран е туристическият продукт, описан е необходимият туристически ресурс, разгледани са съответни туристически дестинации. Обърнато е внимание на чуждия опит в практикуването на алтернативните форми
на туризъм, разгледана е практиката у нас и са посочени предпоставките и
възможностите за развитие.

В

края на миналата година от печат излезе и монографията „Икономика на туристическото предприятие“ на доц. Снежинка Константинова, преподавател в КИА. Туристическото предприятие е основната самостоятелно обособена икономическа единица на туристическата
индустрия. То произвежда и продава туристически продукти и услуги, като реализира приходи и
печалба. Доброто познаване на неговата икономика, на ресурсите, които използва, на икономическите процеси, които протичат в него, на инструментариума за анализ и оценка на тези процеси
е належаща потребност за мениджърите и специалистите, работещи в туристическото предприятие. Настоящият учебник е посветен на задоволяване на тази потребност. Книгата е наситена с
конкретни примери и собствени изследвания на автора в различните аспекти на икономическата
дейност на туристическото предприятие. По този начин се постига органично единство на общите
постановки за икономиката на предприятието със спецификата на туристическата дейност. Това
придава на труда монографичен изследователски характер.
Книгата е предназначена за мениджъри, аналитични и приложни специалисти, студенти и
други, които се интересуват от туристическия бизнес.

С

ъвсем наскоро в Колежа беше представена и книгата „Взаимодействие между институциите и индустриални отношения“ на д-р Теодор Дечев. Авторът е създател на дисциплината
„Индустриални отношения и сигурност“ в КИА. Изданието представлява монографично изследване, целящо да изясни проблема за взаимодействието между институциите в България. В изследването подробно са разгледани връзките между държавните институции, както и тристранното и
многостранното сътрудничество, в които участват и представителните организации на социалните партньори – синдикатите и работодателските организации.
Книгата е предназначена за научни работници – социолози и политолози, за изследователи в
сферата на институционалната политика и индустриалните отношения и за държавни служители.
Тя може да се използва и за образователни цели във всяко висше учебно заведение, където се изучава социология на институциите или индустриални отношения.
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КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ –
ИНИЦИАТОР НА ПОРЕДИЦА СРЕЩИ
МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА
ръзката между образованието и бизнеВ
са обсъдиха в края на миналата година
представители на едни от най-големите фирми и банки от региона, директори на училища
от Пловдив и ръководството на Колежа по
икономика и администрация в Заседателната
зала на висшето учебно заведение.
Форумът е продължение на традициите,
залегнали във философията на Колежа, който
периодично е домакин и организатор на подобни срещи. Събитието имаше за цел да затвори
веригата между образованието, бизнеса и местната власт и да съдейства, от една страна, за
успешната реализация на своите студенти, а
от друга, да помогне на бизнеса да получи по-добре обучени
и специализирани кадри.
Друга основна цел е колежаните да получат по-добра
възможност за реализация на студентските си стажове.
„Над 10
% от служителите в „Дедеман Тримонциум“ са кадри
на Колежа по
икономика и
администрация“,
заяви
на срещата
Бисерка Петкова – директор „Човешки ресурси“
в хотелската
верига. „При нас идват на стаж много студенти от КИА
и те са все умни, подготвени, интелигентни и с желание да
се усъвършенстват младежи“, допълни г-жа Петкова.
„От няколко години работим плътно с Кариерния
център на Колежа по икономика и администрация. При
нас също идват на стаж много студенти от висшето
училище, на които се опитваме да дадем друг мироглед, да
ги научим на най-основните неща в нашата работа. Ще
се радвам и занапред да си сътрудничим с Колежа“, каза на
срещата и Валентин Кирчев – директор на Централна
кооперативна банка – клон Пловдив.
Г-жа Величка Георгиева – директор на Частната професионална гимназия по икономика и управление, сподели, че

нейните ученици с голямо
желание идват да учат в
Колежа.
На форума присъстваха и успешно реализирали се
бивши студенти на КИА,
които споделиха своя опит
при намирането на работа
благодарение на знанието и
опита, получени във висшето училище. Между тях
бяха и кметът на Калофер
Румен Стоянов и общинският съветник от Съединение Георги Руменов – бивши възпитаници на КИА.
На срещата бяха обсъдени и някои болезнени теми.
Една от тях – за дискриминационната политика на държавата към частното образование – също не беше подмината. Кирил Чалъков – председател на Асоциацията
за обществено-икономически проучвания, пое ангажимента
да систематизира и представи всичко по този въпрос
пред държавните законодателни органи. Едно от предложенията бе за преразпределение на средствата, отделяни
в бюджета на държавата за образование, част от които
да отидат за частните образователни структури. „Всеки
ученик или студент да се обучава с парите, които държавата му отпуска, независимо дали ще учи в държавно или
частно учебно заведение“, заяви г-н Чалъков.
Колежът по икономика и администрация изготви специален бюлетин за срещата с всички
предложения
и изказвания.
В края на април тази година висшето
училище ще
проведе следващата от
пор е ди ц а та
срещи с едни
от най-големите фирми
и банки от региона, директори на училища от Пловдив и
представители на инспектората по образование.

ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ЩАНДА НИ НА НАЦИОНАЛНАТА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА

Щ

андът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, се
радваше на огромен интерес по време на тазгодишната Национална кандидатстудентска борса.
Голяма част от посетилите я в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора
изявиха желание да учат в КИА. Общият брой на подалите заявление за
предварителния изпит на 29.IV.2012 г. в Колежа е около 60 души.
Учениците, които тази година ще завършат средното си образование,
бяха силно заинтригувани от перспективните специалности и уникалната
база на КИА.
Най-търсени по време на борсата бяха икономическите и управленските специалности. Увеличава се интересът и към задочната и дистанционната
форма на обучение.
Приемът в КИА става чрез полагане на писмен конкурсен изпит. Висшето училище приема студенти и с оценка от матура и тестове, издържани
изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика. КВ
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НОВОЗАПИСАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 2012/2013 Г. – ВЕЧЕ НАД 200

К

андидатстудентската кампания на
КИА за учебната 2012/2013
г. стартира успешно.
Вече има над 200
души, които успешно издържаха предварителните
кандидатстудентски
изпити на 26 февруари и
25 март и се класираха за
обучение в Колежа, заявиха служителите от Кандидатстудентската кампания. Повечето са от Пловдив, но има студенти и от
Стара Загора, Кърджали,
Хасково, Асеновград, Пазарджик, Карлово.
Най-желаните специалности са „Мениджмънт
на обществения ред“, „Бизнес администрация“,
„Счетоводство и контрол“. След тях са „Финанси“,
„Туризъм“ и „Маркетинг (Реклама и PR)“.

Изключително висок
е интересът и към трите
нови специалности, които открива от следващата
учебна година Колежът –
„Спортен мениджмънт“,
„Бизнес информатика“ и
„Мениджмънт на антитерористичната дейност“.
От Учебен отдел уточниха, че следващият предварителен изпит ще бъде
на 29 април, а останалите
на 27 май и 24 юни 2012 г.
Редовните изпити в КИА
пък са насрочени за 26
юли, 26 август, 2 септември, 16 септември, 20 септември и 7 октомври 2012 г.
Повече информация можете да получите на
тел. 032/260 974 или на място в сградата 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!
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