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Н

а 13 октомври 2011
г., от 11 часа, в първа аудитория официално
беше открита новата учебна
2011/2012 година на Колежа по икономика и администрация (КИА). Приветствени
слова към първокурсниците
произнесоха проф. Тончо
Трендафилов – председател
на Настоятелството на КИА,
ректорът проф. Димитър Димитров и президентът на Колежа проф. Георги Манолов.
Събитието уважиха много преподаватели и гости.
„Намерете своя истински път на развитие, не спирайте да търсите своята индивидуалност в познанията
си, бъдете разумни, но не забравяйте да бъдете и млади“, отправи своето пожелание проф. Трендафилов и
даде за пример житейския и професионален път на големите световни знаменитости Стив Джобс и Бил Гейтс.
„Ще направим всичко възможно тук, при нас, в
КИА, да ви е удобно и комфортно, за да можете да получите най-доброто образование. Ходете повече в библиотеката и по-малко в кафенето. Създайте свой път на
развитие, научете се да мислите и да не приемате наготово поднесени истини“, сподели в приветственото
си слово ректорът на КИА проф. Димитров.

пендии за първия семестър.
Официален гост на тържеството беше Илия Кирчев,
регионален мениджър на
EFG Eurobank, който също
отправи пожелания за успех
на студентите през новата
учебна година. „Силно вярвам, че голяма част от тук
присъстващите в първа аудитория първокурсници ще
станат след време наши стажанти, а защо не и служители“, допълни г-н Кирчев.
Емилия Доганова, студентка първи курс „Счетоводство и контрол“, редовно обучение, поздрави първокурсниците от името на тазгодишния випуск.

„Скъпи колеги, желая ви успешна година, бурни
емоции и нека оценките от изпитите са толкова добри,
колкото купоните, които предстоят!“, развълнува състудентите си Емилия.
Станислава СТАНОЕВА

Â ÁÐÎß

Президентът на Колежа проф. Манолов също пожела много успехи на първокурсниците и заслужено
зарадва новия випуск с новината, че на отличниците от
приемните изпити ще бъдат раздадени студентски сти-

 КИА подписа договор с един от най-големите университети в Словения
на стр. 2
 Известни български политици ни бяха на гости
на стр. 2
 Президентът на КИА стана професор
на стр. 3
 Своята осма годишнина отпразнува Колежът по икономика и администрация
на стр. 5
 Наша студентка с награда от престижен конкурс
на стр. 7
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Магистърски програми, трансфер на научни идеи и кадри
ще осъществяват двата вуза

Д

оговор за сътрудничество и цялостен трансфер
на академични кадри и идеи подписаха на 5 ноември 2011 г. Колежът по икономика и администрация
– Пловдив, и университетът в Нова Горица – Словения.
Словенското висше учебно заведение е държавен университет, който предлага бакалавърски, магистърски,
докторски
програми и провежда
специфични научни изследвания.
Той е един от найголемите университети в Словения
и си партнира с
много международни институции
от цял свят с цел
насърчаване
на
мултидисциплинарните научни изследвания и програми, насочени към
изграждане на партньорства между индустрията и академичните среди.
От словенска страна при подписването на договора
присъстваха доц. Матей Макарович – декан на факултета
по социални науки в университета на Нова горица, доц.
Мирна Мацур – зам.-декан по учебната част, и проф. Николай Генов – зам.-декан по международната дейност на
факултета.
„В условията на интензивна глобализация подписването на този договор е нещо задължително“, заяви доц.
Макарович. „Ние имаме договор за академично сътрудничество по програма „Еразъм“ с държави като Великобритания, Германия, Унгария, Турция и мн.др. Сега чрез
Колежа по икономика и администрация вече ще си сътрудничим и с България“, добави той. „Възхитени сме от
учебната база на Колежа. Тук са създадени перфектни условия за пълноценно европейско образование. Очаро-

вани сме и от Пловдив с неговата древна и нова история.
Надяваме се в най-скоро време ръководството на Колежа
да може да ни върне визитата и да ни дойде на гости в
нашия университет“, отправи покана доц. Макарович.
„Първата стъпка, която ще предприемем още през
следващата година, е да стартираме магистърски програми на университета в Нова Горица тук, при нас, в Колежа“, заяви при подписването на договора президентът
на КИА проф. дпн Георги Манолов. „Словения е една
много развита държава не само в икономически смисъл,
но и в областта на висшето образование. Имаме много
какво да научим от словенските си колеги. Смятам, че
това е пътят, по който трябва да вървим занапред – тясно
сътрудничество с университети от Западна Европа, за да
можем да интегрираме напълно нашите вузове към европейското образование“, допълни проф. Манолов.
Той подари множество учебници от Колежа на словенските гости и заяви, че това е първата стъпка при обмена на научна литература между КИА и университета
в Нова Горица.
„Оттук нататък
следват конференции, семинари,
трансфер на научни
идеи, кадри и
студенти между нас и словенските
ни
колеги“, заяви
той.
Ре к т о р ът
на КИА проф.
дсн Димитър Димитров пък връчи на гостите трети брой
на сп. „Социология и икономика“, издание на Колежа,
като заяви, че очаква много словенски учени да се включат със свои научни статии на неговите страници. КВ

ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ГОСТУВАХА В КОЛЕЖА
края на септември 2011 г. в Колежа по икономика и администрация се проведоха серия срещи на студенти, препоВ
даватели и ръководство с някои от най-рейтинговите политици и кандидати за президент на РБългария. Първата
от тях беше на 26.IX.2011 г., когато на гости на КИА бе кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин. Два дни по-късно
– на 28.IX.2011 г., гост на КИА беше независимият кандидат за президентския пост Меглена Кунева. В откровен разговор
със студентите, преподавателите и ръководството на Колежа двамата политици изложиха
своите виждания за ролята и
отговорностите на президентската институция и нейното бъдеще, както и за състоянието на
страната в условията на криза.
Голяма част от дискусиите бяха
върху проблемите на младите
хора, и в частност на студентите. Обсъдени бяха и връзките
между бизнеса, общините, държавата и висшите училища и ролята на това сътрудничество в професионалната реализация на бъдещите специалисти. Ивайло Калфин съобщи на студентите, че вече има напредък в разрешаването на проблема
с дипломите за висшистите, които завършват образованието си в чужбина. Досега легализирането на документите отнемаше много време, нерви, средства и обикаляне по различни институции. КВ
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резидентът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, Георги Манолов стана професор.
Той е първият преподавател от КИА, на когото седемчленно
жури присъди академичната длъжност „професор“ по новия Закон за развитие на академичния състав на висшите
училища у нас. Журито с председател проф. дсн Димитър
Димитров и членове проф.
Байко Байков, проф. д-р
Георги Янков, проф. дин
Трендафил Митев, доц.
дпн Горан Горанов, доц.
д-р Мария Пиргова и доц.
д-р Александър Маринов
единодушно присъди найвисшата научна степен на
кандидата. Корифеите в
научните среди се обединиха около становището,
че проф. Георги Манолов
с впечатляващите обем и
съдържание на своите научни изследвания, с многогодишната си преподавателска
дейност и със своята извънаудиторна работа е допринесъл
много за развитието на политологията и политическия маркетинг в България. Многобройните научни трудове, монографии, статии и учебници на проф. Манолов са гарант за

Н

израстването на политическата култура на хиляди български студенти. Емблематични ще останат неговите изследвания, събрани в книгата му „Цената на изборите“, в която
третира все по-наболелия проблем с купуването на гласове
у нас. Според членовете на журито научният труд на проф.
Манолов „Политически маркетинг“ пък е едно от най-добрите изследвания в тази
насока у нас.
Като полемичен и
диалогичен автор с изявена гражданска позиция
и като голям работохолик
в съвременната ни наука
определи дейността и личността на проф. Манолов
академичното жури.
Процедурата
по
връчване на академична
длъжност „професор“ в
Колежа по икономика и
администрация се извърши за първи път в България публично. Събитието уважиха
много гости, учени и преподаватели от цялата страна.
„Искаме този открит начин за получаване на академични титли при нас, в Колежа, да се превърне в традиция“,
заяви проф. Манолов.

,
проф. Георги МАНОЛОВ
президент на КИА
– Първо, честито, проф.
Манолов! Вие сте първият, на

когото в КИА беше присъдена
академична длъжност „професор“ по Закона за развитие на
академичния състав на висшите училища в България. Бихте
ли разказали накратко каква е
процедурата?
– Слава Богу, че най-после и
българските висши училища могат сами да си „произвеждат“ собствени кадри, защото съвсем доскоро това
ставаше по един 40-годишен закон от тоталитарно време. Сега процедурата изцяло се провежда във висшето
училище пред седемчленно научно жури, с явно гласуване и с утвърждаване на резултатите от научен, факултетен и академичен съвет. Разбира се, всичко това
е регламентирано в новия закон и в правилниците на
висшите училища.
– КИА стана първото висше училище у нас, в което тази процедура беше открита. Смятате ли да
продължите и занапред тази практика?
– Според Правилника за приложение на Закона за
развитие на академичния състав в Колежа по икономика и администрация всички процедури (за хабилитации и защити) са открити поради простата причина,
че гласуването е явно, видно и нетайно. Това се отнася
до заседанието на Научното жури, което е „отворено“
за външно присъствие и на което могат да присъстват
всички, желаещи да чуят рецензиите и становищата за

номинираните кандидати. По този начин ние се обръщаме с лицe към широката общественост, тъй като науката не е бентам за богоизбрани, а висша дейност за
решаване на човешките проблеми в обществото.
– Има ли вече заявки от други преподаватели на
КИА, на които ще бъде присъдена по-висока академична длъжност през тази учебна година?
– В зависимост от обявените срокове на конкурсите във вестник „Държавен вестник“ до края на годината
предстоят още няколко научни процедури.
– На 5 ноември 2011 г. Колежът подписа договор с
един от най-големите университети на Словения –
този в град Нова Горица. Какво включва този договор
и какви възможности дава той на КИА и на неговите
студенти?
– Договорът с колегите от словенския университет
в Нова Горица е комплексен и включва богат арсенал
от взаимоизгодни дейности за сътрудничество като
обмен на студенти, размяна на преподаватели, обучение на английски език, научно сътрудничество и т.н.
Особеният акцент обаче пада върху съвместната разработка на европейски проекти в различни области на
социалния живот, в които активно да се включат представители на двете висши училища.
– Ще има ли новости в кандидатстудентската
програма на Колежа през учебната 2012/2013 година?
– Както всяка учебна година, така и през новата ще
има редица новости, каквито са например откриването
на две нови специалности, социални придобивки, пониски „кризисни“ такси за обучение на първокурсници. Но нека спрем дотук, за да има изненади.
Интервю на Станислава СТАНОЕВА
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ПРИСЪДИХА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“
НА Д-Р СНЕЖИНКА КОНСТАНТИНОВА

О

ще един преподавател на Колежа
по икономика и администрация повиши академичната си длъжност. На 21
ноември 2011 г. в Заседателната зала на Колежа седемчленно жури в състав:
председател проф. дин Тончо Трендафилов и членове
– проф. дсн Димитър Костов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов, доц. д-р Тони Михова, доц. д-р Илия Георгиев
и доц. д-р Йордан Йорданов, единодушно присъди
академичната длъжност „доцент“ на д-р Снежинка
Константинова. Процедурата беше открита и се
проведе според новия Закон за развитие на академич-

ния състав на висшите
училища в България.
Според рецензентите
качествата на д-р Снежинка Константинова са
безспорни, а научните й
трудове в областта на
икономиката и управлението на туризма са на
много високо ниво. Научното жури се обедини
около мнението, че д-р
Константинова е специалист с огромен практически опит и преподавател, който работи много
плътно и пълноценно със
студентите, а всички нейни трудове са с висока
научна стойност, особено актуални и достоверни, с
дългосрочна обществена приложимост. КВ

ИЗЛЪЧИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
„ДЕН НА МЛАДИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ В КИА“

Т

ази година в третото поред издание на конкурса „Ден на младия предприемач в КИА“
участваха 54-ма студенти с общо 46 бизнес плана за
създаване и развитие на собствен бизнес. Представени бяха оригинални идеи за създаване на бизнес в
различни сектори на икономиката.
Журито беше изключително затруднено при излъчването на победителите, тъй като бяха представени оригинални презентации, рекламни материали и
много добре структурирани бизнес планове.
След обстойно прецизиране на резултатите от
представените бизнес планове авторитетното журито в
състав: проф.
дин
Асен
Конарев
–
председател,
гл.ас.
д-р
Снежинка
Ко н с т а н т и нова – зам.председател,
и г-н Илия
Кирчев
–
представител
от бизнеса,
класираха
следните бизнес планове:

I МЯСТО (ЖУРИТО ПРИСЪДИ ТРИ ПЪРВИ МЕСТА)

Наталия Танова с бизнес план за създаване на
фирма „Вкусно“ ООД в гр. Пловдив.
Ваня Чалъкова с бизнес план за създаване на
бистра „Старият елен“ в гр. Царево.

Анелия Георгиева и Цветелина Иванова с бизнес
план за осъществяване на конен туризъм в конна база
„Ездул“ в гр. Хисаря.

II МЯСТО (ТРИ ВТОРИ МЕСТА)

Ангел Зарков и Кристиан Васев с бизнес план за
създаване на нощен клуб „А Клуб“ в гр. София.
Десислава Потоцка с бизнес план за създаване и
развитие на сладкарница „Фантазия“ в гр. Пловдив.
Светлин Пенев с бизнес план за създаване на туристическа транспортна фирма „Глобус БГ“ ЕООД в
гр. София.

III МЯСТО (ТРИ ТРЕТИ МЕСТА)

Я н к о
Латинов
с
бизнес план
за създаване
на туристическа фирма
„Райзеланд
Булгариен“ в
гр. Пловдив.
Надежда Господинова с бизнес план за
създаване на
денонощна
детска по-

ликлиника „Хигия“ в гр. Пловдив.
Иван Иванов с бизнес план за създаване и развитие на винарска изба „Еликсир“ в гр. Пловдив.
Авторите на най-добрите бизнес планове получиха много награди от ръководството на КИА. КВ
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СВОЯТА ОСМА ГОДИШНИНА ОТПРАЗНУВА
КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГАТ СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ, СВРЪХМОДЕРНА БАЗА И ОТЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ДАВА КИА НА КОЛЕЖАНИТЕ

Н

а 4 ноември 2011 г. Колежът по икономика
и администрация – Пловдив, отпразнува
своята осма годишнина. Висшето училище посрещна рождения си ден в свръхмодерна учебна база,
пълна със студенти от цялата страна.

Икономическият колеж в Пловдив е едно от наймладите висши училища у нас, създаден с Решение
на 39-ото Народно събрание, обнародвано в брой
97 на „Държавен вестник“ (4.ІХ.2003 г.).
Въпреки своята крехка възраст историята на Колежа е внушителна. Той става първото висше училище в Пловдив, на което е присъдено Сертификат за
качество EN ISO 9001:2008. На 1 юли 2010 г. Колежът получи акредитация за нов, 6-годишен период.
Оценката на комисията беше една от най-добрите,
давани за подобен род висши училища в България
Бъдещите висшисти учат в свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на бул. „Кукленско
шосе“ 13 в Пловдив. За тази своя инвестиция миналата година КИА получи приза „Инвеститор № 1“
в сферата на културата и образованието в конкур-

са „Бизнесмен на годината“. Сградата, с площ над
осем хиляди квадратни метра, разполага с модерни
аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии. В нея едновременно могат да се обучават над
2500 студенти по шест специалности: „Бизнес ад-

министрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“,
„Икономика на туризма“, „Маркетинг (реклама и PR)“
и „Мениджмънт на обществения ред“.
Колежът има огромен потенциал, тъй като във
висшето училище работи изключителен преподавателски състав, в който само хабилитираните преподаватели са над 100 души. От тази учебна година
в Колежа стартираха и престижни магистърски програми за професионални бакалаври. КИА има подписани договори с почти всички големи университети у нас, като обучението на магистрите се водят в
сградата на Колежа.
От следващата учебна година ще бъдат пуснати
и две нови специалности – „Спортен мениджмънт“ и
„Бизнес информатика“. И двете са много престижни
и отговарят на голямото търсене в областта на висшето образование през последните години.
Икономическият колеж е известен и със своята социална програма. Благодарение на нея всяка
година в КИА се обучават деца на загинали служители от МВР и деца сираци от домове в цялата
страна. В Колежа се издава и първият колежански

вестник в България. 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, като по този начин трупат опит и откриват
своята бъдеща професионална реализация. Според данните от рейтинговата система на вузовете в
България, Колежът се нарежда на челни позиции и
е признат за един от най-престижните и предпочитани висши училища не само в Пловдив и региона,
но и в цялата страна.
Студентският живот в КИА е богат и пъстър. За
колежаните всяка година се организират футболни
и боулинг турнири, множество дискотеки, факелни
шествия, конкурси, екскурзии, семинари, участия в
панаири на образованието, научни конференции,
срещи с изявени политически личности, експерти
и специалисти от всички сфери на икономиката и
бизнеса.
Юлия СТАВРЕВА
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА С НОВО РЪКОВОДСТВО

Н

а първото си за тази учебна година заседание в
края на октомври 2011 г. Студентският съвет на
КИА избра ново ръководство.
За председател на съвета с пълно мнозинство беше
избрана Мария Манушкина, която е III курс, редовно
обучение, специалност „Счетоводство и контрол“.
За заместник-председатели на Студентския съвет
бяха излъчени Антон Делянов – II курс, редовно обучение, специалност „Мениджмънт на обществения ред“, и
Зорница Тодорова – III курс, редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“. Секретар на Съвета стана
Стефка Рашкова – II курс, редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“. КВ

ЧАСТНИТЕ ВУЗОВЕ КАТО КИА
ДАВАТ ПО-ДОБРА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ
МЛАДАТА АСИСТЕНТКА ИСКА
КОЛЕЖАНИТЕ ДА ДОСТИГНАТ САМИ ДО ИСТИНАТА ЗА СВОЕТО НАЙ-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

М

илена Тепавичарова е един от най-младите преподаватели в Колежа
по икономика и администрация. Родена е през 1972 г. Завършва
„Финанси“ в УНСС и специализира „Публични финанси“. Асистент е по
маркетинг, финанси и основи на управлението в КИА от началото на 2009 г.
Автор е на научни публикации в областта на управлението, човешкия капитал
и перманентното обучение. Първата й любов обаче е музиката. Преди да се
отдаде на финансите Милена Тепавичарова завършва цигулка в Музикалното
училище в Пловдив. Избира преподавателската работа, защото смята, че тя е
също вид изкуство – всеки ден да заставаш „на сцената“ пред студенти, които
трябва да превърнеш в професионалисти.

„Това, което правя, е удоволствие за мен по няколко
причини„Радва ме позитивизмът на младите хора и обичам
да работя с тях. Не споделям мнението, че сегашното поколение не знае какво иска и към какво се стреми. Напротив,
младежите много добре знаят защо са в Колежа. Виждам
как студентите израстват за период от три години, как
натрупват знания. Това ме изпълва със задоволство и оптимизъм“, споделя за работата си в КИА ас. Тепавичарова.
Според нея в областта на висшето образование у нас
все повече се поставят по-високи критерии както за приема, така и за завършващите и дипломиращите се студенти. Влизането в някой ВУЗ вече не означава обезателно
дипломиране на всяка цена, смята ас. Тепавичарова. Завършват само най-добрите, най-доказалите се. В тази насока
Колежът по икономика и администрация е много добър
пример. В една частна структура като КИА има много поголяма гъвкавост, по-голяма екипност, адаптивност – все
качества, провокирани от пазара. Това води и до по-добра
работа със студентите.
„С професорите и доцентите, които водят теоретичната част, сме в тясна връзка. Моята задача като
асистент е да науча студентите да прилагат практически
наученото. Техническите средства, с които разполагаме, ни
дават големи възможности да проиграем на практика даден
проблем. Правят се проекти, бизнес планове, които се презентират и защитават пред цялата аудитория. Това е много полезно за студентите в техния бъдещ професионален
живот“, обяснява ас. Тепавичарова. По думите й има случаи,
когато децата са направили бизнес планиране, а през след-

ващата година конкретна
фирма прилага
в
действие
именно тези
бизнес планове.
Според ас. Тепавичарова интересът към всички икономически дисциплини е голям, но с особена сила това се
отнася до знанията по управление, защото това означава
добро управление на финасите, на човешките ресурси и
цялостната дейност на една фирма.
„Целта е всеки студент сам да достигне до истината за своето най-добро управление, ползвайки целия опит
в тази област, която е научил при нас, в Колежа“, добавя
преподавателката.
Вярва, че днешното поколение се е запътило в правилната посока и че ще стигне до там, където по-старото
поколение само е мечтаело. Наред със сериозните дисциплини ас. Тепавичарова успява да запознава своите студенти
и с много неща от изкуството, най-вече музиката. „След
упражненията проверявам тяхната чувствителност,
като им разказвам за велики изпълнители и композитори.
Изкуството дава много на човек, обогатява го“, споделя
ас. Тепавичарова. Самата тя в свободното си време се
зарежда най-добре с поезия и с музиката на Гершуин. Ахилесовата й пета са двамата й сина. Пътуванията пък винаги
я зареждат с положителни емоции, докато мечтае за един
по-позитивен свят.
Станислава СТАНОЕВА
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НАША СТУДЕНТКА С НАГРАДА ОТ STARTUP@PLOVDIV 2011

А

нтоанета Петрова, абсолвентка в Колежа по
икономика и администрация – Пловдив, участва
и спечели награда в конференцията по предприемачество
StartUP@Plovdiv 2011. Форумът събра на едно място млади предприемачи, студенти, инвеститори и изпълнителни
директори на водещи компании. Целта на StartUP@Plovdiv
е да пробуди предприемачески дух и да покаже на хората как
да стартират и развият собствен бизнес.
Антоанета Петрова, която завършва тази година
редовно специалност „Финанси“ в КИА, взе участие в
Elevator pitch сесията, в която бяха избрани само петима
финалисти, между които и тя.
„Спечелих награда от тази сесия курс в областта на
моята бизнес идея. Получих много препоръки и похвали за
представянето си от видни предприемачи, които развиват своя бизнес както у нас, така и в чужбина. Всичко
това е благодарение на знанията, които получих в КИА.
Завършвам Колежа с високо вдигната глава“, сподели Антоанета Петрова.
Бъдещата финансистка сега участва в много по-мащабен конкурс – Empower, за изключително млади предприемачи. Целта на конкурса е да съдейства на талантливите
български младежи да разгърнат своя пълен потенциал чрез

подпомагане на стартирането на реален бизнес, базиран на
иновативни идеи. За постигането на тези цели се разчита
на партньорство с водещите социално отговорни компании в България, правителството, медиите, нестопанските
организации, международните донори и образователните
институции.
Юлия СТАВРЕВА

Студентският съвет на КИА участва в дискусия
по проблемите на пловдивските вузове

П

редставители от Студентския съвет на КИА
взеха активно участие в дискусията „Общината – партньор на университетите и научните центрове в
Пловдив“. Срещата, в която участваха представители от
почти всички висши училища в Пловдив, се проведе в
Дома на учения в Стария град в края на октомври 2011 г.
Участниците се обединиха около тезата, че е необходимо в общинския бюджет да има перо за решаване
на кризисни ситуации в пловдивските вузове. На срещата представителите на висшите учебни заведения
поискаха съдействие от страна на градската управа за
осъществяване на публично-частни партньорства. Те
смятат, че градската администрация не бива да се отнася по различен начин към университетите, защото
разделянето създава проблеми.

Излезе трети брой на списание
„Социология и икономика“

И

злезе от печат брой
3 на списание „Социология и икономика“ –
издание на Колежа по икономика и администрация.
Новият брой стартира със
статията на ректора на КИА
проф. Димитър Димитров
„Предизвикателствата пред
съвременната демокрация“.
В изданието са намерили
място още изследванията и
проектите на Мария Стоянова „Срещи на поколени-

Беше повдигнат и въпросът за липсващата връзка
между бизнеса и висшето образование, което води след
себе си увеличаване на броя на безработните висшисти.
Зорница ТОДОРОВА

ята в труда“ и на азърбайджанския учен Расмия Сабир
Кизи „The improvement directions of the Social Protection
of Population in Azerbaijan Republic“.
В рубриката „Актуално“ на новия брой са представени изследванията на проф. Николай Генов „Източна
Европа като лаборатория за социалните науки“ и на Благовест Георгиев „За политическия риск и двете писти в
Европейския съюз“.
Научните статии на Яница Димитрова „Значение
на мотивацията на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна
култура–конкурентоспособност в българските фирми“
и „Насилието в спорта“ на Албена Димитрова-Денкова
пък можете да прочетете в раздела „Научната общност“.
В новия, трети, брой на сп. „Социология и икономика“ ще откриете и рецензията на Минка Златева „От
Пловдив до Канбера с открито сърце“.
Слава ПЕТРОВА
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ДВЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ РАЗКРИВА ОТ ДОГОДИНА КИА

Д

ве нови перспективни специалности пуска от догодина Колежът по икономика
и администрация – Пловдив.
„Спортен мениджмънт“ и „Бизнес информатика“ ще могат да учат студентите от следващата учебна година.
И двете специалности са много престижни и
отговарят на голямото търсене в областта на висшето образование през последните няколко години. Приемът става чрез полагане на писмен конкурсен изпит, с оценка от матура или с издържани
изпити в други вузове.
По същия начин става и приемът в останалите
специалности на висшето училище – „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Туризъм“, „Маркетинг (Реклама и PR)“
и „Мениджмънт на обществения ред“. Формите
на обучение са редовна и задочна.
Колежът по икономика и администрация
– Пловдив, е легитимно висше училище, което
притежава Сертификат за акредитация за шестгодишен период и една от най-високите оценки,

давани от НАОА. Нивото и качеството на обучението са на много високо ниво и са съобразени със
Закона за висшето образование и държавните изисквания.
Студентите на КИА се обучават в нова, свръхмодерна сграда на бул. „Кукленско шосе“ 13 в
Пловдив. Базата е с разгъната застроена площ над
осем хил. кв.м. Сградата разполага с четири учебни корпуса, в които има множество модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни техники,
компютърни и лингвистични кабинети, функционални IT и интернет зали.
Колежът по икономика и администрация е
едно от най-представителните и реномирани висши училища от подобен тип не само в Пловдив,
но и в цяла България, сочат данните от Рейтинговата система на висшите училища у нас. КИА е и
първото висше училище в Пловдивския регион,
което притежава сертификат за качество EN ISO
9001:2000. 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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