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Издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив

КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ,
ОТБЕЛЯЗА 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

„П

риветствам ръководството на КИА с юбилея от
името на правителството на Република България и поднасям специални поздравления от Министерството на образованието и науката.“ Това заяви при откриването на тържествената церемония зам.-министърът
на МОН г-жа Атанаска Тенева. Тя пожела успешна професионална реализация
на абсолвентите и още
дълги години ползотворна работа при задоволяване на обществената
потребност от висококвалифицирани кадри
в различни области на
икономиката,
бизнес
администрацията и обществения ред. Зам.министър Тенева подчерта, че се поставят
нови изисквания към
качеството на обучението и професионалната
реализация на студентите в България. Високият
професионализъм
на
преподаването в КИА
е гаранция за надеждни кадри, които ще допринесат за
развитието на страната ни, допълни г-жа Атанаска Тенева.
Президентът на Колежа по икономика и администрация проф. д.п.н. Георги Манолов получи Почетен плакет на
Министерството на образованието и науката за цялостен
принос в образователната сфера от зам.-министър Тенева. На тържествения юбилеен коктейл проф. Манолов
получи и Почетен плакет за цялостен принос в образованието в Пловдивския регион от председателя на Комисията по образованието и науката в 42-рото Народно събрание проф. Ваня Добрева.
„За 10 години КИА остави трайна следа във висшето
образование, за което свидетелстват и множеството абсолвенти.“ Това подчерта ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов, който също отправи
приветствие от името на цялата академична общност на
Пловдивския университет към ръководството на Колежа
по икономика и администрация по случай 10-годишния
юбилей.
Председателят на Комисията по вероизповеданията
в Народното събрание – г-н Пламен Славов, също привет-

ства академичното настоятелство и подчерта, че за 10 години КИА е извоювал позицията на лидер в колежанското
образование в Пловдив. Зам.-ректорът на УНСС проф. д-р
Валентин Гоев подчерта успешното сътрудничество на
КИА и УНСС и очерта възможностите за продължаващо
обучение на абсолвентите в различни вузове в страната.
По случай 10-годишния юбилей КИА
– Пловдив, получи над
40 поздравителни адреса – от премиера на
Република България г-н
Пламен
Орешарски,
от председателя на Народното събрание на
Република България г-н
Михаил Миков, от вицепримиера г-жа Даниела
Бобева, от областния
управител и кмета на
Пловдив и др.
В доклада за изминалия 10-годишен период ректорът на КИА чл.кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров подчерта, че висшето училище до момента е приело над 6800
студенти, а дипломираните са 3430 души, от които 11 %
са отличници и 30 % са студенти с много добър успех. Високите постижения, които реализира КИА, са основани
изцяло на модерната философия за развитие на частното
висше образование в България, която се опира на високото качество, социалната насоченост и иновационните
технологии, и с основание може да се твърди, че ИконоÂ ÁÐÎß
 Интервю с отличника на КИА Стефка Рашкова на стр. 2
 Качествени преподаватели – модерно образование – добра реализация е формулата за успеха на КИА на стр. 3
 Коледно парти с благотворителна цел организираха студенти
на стр. 4
 Юбилейна межународна научна конференция на КИА
на стр. 5
 КИА спечели проект „Актуализиране на учебните
програми във висшето образование“
на стр. 6
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мическият колеж е сред водещите образователни звена
в страната. Ректорът добави с особена гордост, че КИА е
единственото висше училище в Пловдивския регион, спечелило три проекта в рамките на година и реализирало
над 1 млн. лв. за 2012 г.
По време на юбилейната промоция на Випуск 2013
за първи път в 10-годишната история на КИА бе присъдено високото звание „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по
икономика и администрация на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов – председател на Настоятелството на КИА.
Общо 350 абсолвенти от специалностите „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг
(Реклама и PR)“, „Икономика на туризма“,
„Мениджмънт на обществения ред“ и
„Мениджмънт на антитерористичната дейност“ с нетърпение очакваха да получат
дипломите си за завършено висше образование. 18 бяха отличниците на випуска
тази година, които получиха и множество
награди. Ръководството на КИА изненада
отличниците с невероятни подаръци, които бяха връчени лично от зам.-министъра
на образованието и науката г-жа Атанаска
Тенева, а именно: LED телевизор; таблет;
цифров фотоапарат; марков ръчен часовник и мобилен телефон.
Президентът на КИА проф. д.п.н. Георги Манолов обяви и специални индивидуални награди на преподавателите в
Колежа: на проф. Ас. Конарев – „За качествена работа в
областта на научноизследователската дейност“; на проф.
Ст. Стамов – „За активна учебно-публикационна работа“;
на проф. Д. Костов – „За системна извънаудиторна работа“; на проф. Н. Стефанов – „За най-динамично развиваща се специалност“ и др. Множество грамоти „За активна
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студентска дейност в КИА“ получиха и членовете на Студентския съвет на Колежа.
Пълният отличник на Випуск 2013 Стефка Рашкова
от специалност „Счетоводство и контрол“ отправи приветствието си към ръководството на КИА и колегите си.
„От първия до последния учебен час и изпит, водени от
преподавателите ни, ние се трудихме съзнателно и упорито, като се опитвахме да положим максимални усилия за
целенасочено запомняне и прилагане на преподавания
материал в практиката – заяви тя в благодарственото си
слово. – Като колежани в КИА разбрахме, че обучението, науката и практиката
са неделимо единство от сложния процес
на интелектуално развитие на всеки млад
човек. За мотивацията ни основна роля
имат ръководителите и преподавателите
в Колежа, които бяха и нашите интелектуални водачи. Благодарим Ви, че събудихте
у нас интереса към различни области от
икономиката като наука и така способствахте за развитието ни като успешни бъдещи икономисти“, заяви първенецът на
Випуск 2013. Голямата изненада за нея
бяха ключовете на чисто нов автомобил
„КИА Рио“, които ù връчи лично президентът на КИА проф. Георги Манолов. Той
ù пожела безаварийно шофиране на пътя
и в живота. Развълнувана, Стефка Рашкова благодари за наградата и пожела на
всички нови житейски и професионални
постижения. Огромна благодарност към ръководството
на Колежа и преподавателите изрази и Христина Ласкова – бивша студентка на КИА, която съобщи, че по идея
на проф. Трендафилов е взето решение за учредяване на
Клуб на приятелите на КИА.
Христо ЧАУШЕВ

СТЕФКА РАШКОВА: „Благодаря на ръководството на
КИА, че оцени знанията ми“
Как се става пълен отличник в престижен
колеж като КИА?
С голямо желание се записах да уча в Колежа по икономика и администрация, специалност
„Счетоводство и контрол“. Още в началото се убедих в престижността на Колежа и високоерудираните преподаватели. С много упоритост, желание и
знания се постига отличен успех. Когато си поставя цел, я постигам. Това беше една от целите ми: да
получа много знания и да мога да ги използвам в
бъдеще. Справедливият успех е велика наслада!
Струва ли си човек
да заляга над учебниците?
Само да учиш всеки
ден, въпреки че изглежда
така, съвсем не е достатъчно. Всяко нещо, включително и ученето и ходенето на лекции, трябва да
се прави с желание, иначе просто не се получава
както трябва. Смятам, че
си струва да залягаш над
учебниците, да учиш, да
получаваш знания и уси-

лията ти ще бъдат възнаградени. Аз започнах да
уча с желание и упоритост, взимах изпитите с отличен и получих много знания от преподавания ми
материал.
Промени ли се разбирането ти за живота
след годините, прекарани в КИА?
Да, разбирането ми за живота се промени след
годините в Колежа по икономика и администрация.
През това време установих много истински приятелства с колегите. Получих много нови знания от
преподавателите, които ще са ми полезни занапред
в живота и в професията.
Благодаря им от сърце за
техните усилия!
Свикна ли с новия
автомобил, който Колежът по икономика и
администрация ти подари?
Да, колата е уникална, свикнах лесно с нея!
Отново искам да изкажа
моята голяма благодарност към ръководството
на КИА, че оцениха моите
знания и ме наградиха. КВ
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КАЧЕСТВЕНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ –
ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ Е ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХА НА КИА

Колежът по икономика и администрация
усвои 1,1 млн. лв. за година по три европейски проекта
Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден в София. Завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи последователно като асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ и като доцент и доктор в
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Център за обучение – Пловдив. 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, политическите системи, политическия маркетинг,
политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Понастоящем е
президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един от неговите основатели.

Проф. Манолов, каква беше изминалата година
за КИА?
Тежка и трудна поради отраженията на
икономическата криза в сферата на висшето
образование. Въпреки това работата в Колежа
продължи успешно, защото ние имаме достатъчно
ресурси, възможности и авторитет, за да се справяме
с каквито и да е трудности. Освен това през 2013а чествахме нашия 10-годишен юбилей, който
отбелязахме подобаващо – с празненство и награди,
като първият пълен отличник на Колежа – Стефка
Рашкова, получи голямата награда на ръководството
– лек автомобил „КИА“.
Не са много частните висши училища
в България, които могат да се похвалят с
устойчив възходящ тренд, какъвто има КИА.
Как поддържате качеството и същевременно
успявате да надграждате?
Най-краткият отговор намира израз във
формулата „Качествени преподаватели – модерно
образование – добра реализация“. А в съдържателен
аспект това означава привличане на най-изявените
преподаватели, развитие на супермодерна учебна
база, постигане на висококачествена подготовка
на студентите, осигуряване на връзки с бизнеса за
реализация на младите специалисти и т.н.
Защо залагате на модернизирането на
обучението? Не е ли по-лесно да се копират
съществуващи практики?
Защото има една много проста истина – няма
модерно образование без съвременна учебноматериална база! Не може да си се сгушил като мокро
кутре под улуците на бивша детска градина или
ясла например и да се пъчиш и перчиш, че правиш
качествено висше образование. Това го има само в
България, тъй като никой не обръща внимание на този
печален факт. Точно затова ние не само не копираме,
но и никога не сме използвали отречени от времето
образователни практики. При нас обучението на
студентите е адаптирано изцяло според европейските
изисквания както в научно, така и в образователно
отношение.
Защо Вашите студенти лесно си намират
престижна и платена работа? Каква е тайната?
Много са причините за това, но смятам, че две
от тях са водещи – престижът на нашия Колеж и
резултатната работа с редица фирми и институции, в
които нашите студенти стажуват. Самите ние имаме

почти 100 договора с различни бизнес структури, с
които си партнираме отлично! Благодарение на това
студентите „проверяват“ теорията в практиката.
Какво Ви провокира, за да прилагате специална
социална програма, свързана с по-ниски такси за
обучение?
На първо място обстоятелството, че висшето
образование не е само персонален проблем, а преди
всичко ключов социален приоритет на държавата.
Това изисква друг подход към студентите и грижа
за тяхното следване в зависимост от социалното
им положение. Ето защо ние подпомагаме трайно
значителна част от онези наши студенти, които по
различни причини изпитват сериозни финансови
затруднения. Например обучаваме напълно безплатно
15 души кръгли сираци; 3 души студенти, които са
деца на загинали полицаи; всички отлични студенти
получават стипендии; намаляват се семестриалните
такси на тежки социални случаи; ползват се
преференции за набрани кандидати колежани от
наши студенти и т.н. Такова е разбирането ни за
частно висше образование – не само като високо
качество, но и като социална отговорност.
Работите ли по проекти по оперативни
програми на Европейския съюз?
Това е една от най-успешните ни дейности
през изтеклата година, през която вече усвоихме
около 1,1 млн. лв. средства по спечелени от нас 3
европейски проекта – за дистанционно обучение, за
усъвършенстване на управлението и за модернизиране
на учебните планове и програми.
Кои са предизвикателствата пред частното
висше образование в България?
Тези предизвикателства са много, затова
ще откроя само две по-фундаментални от тях:
приемането на нов закон за висшето образование (с
отделна глава в него за частното висше образование)
и изменения в Закона за академичния състав –
завишаване на критериите за хабилитации. Защото
сега никак не е трудно да станеш „мамин професор“,
без да си написал дори и едно малко книжле, тъй като
например мама и тати са наредили журито, защото са
преподаватели...
Какво си пожелавате за 2014-а?
Преди всичко здраве. Много здраве, радост и
щастие през тази година на всички преподаватели и
студенти! И да помнят: Колежът вече е институция,
която винаги си заслужава да защитават! КВ
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ЮБИЛЕЙНО СТУДЕНТСКО ПАРТИ

С

тудентите, ръководството и администрацията на Колежа по икономика и администрация
– Пловдив, отпразнуваха 10-годишния юбилей с мощен
купон. Организатори на празненството, което
изобилстваше с
маркови питиета,
отбрани
мезета, ефектни
тоалети и скъпи
парфюми, бяха
ръководството
и Студентският съвет на
КИА. Очарователната поп-фолк певица Ани Хоанг беше
черешката на тортата на студентското парти в елитния нощен клуб „Players“. Тя поздрави всички присъстващи и изпя за тях своите хитове. Студентите показаха
завидни танцови умения, на които биха завидели и най-

добрите денсъри. Студентският съвет на КИА връчи поздравителен и благодарствен адрес на президента
на Колежа проф. Георги Манолов, чрез който младите
хора благодариха за разбирането и успешната съвместна
дейност. Проф. Манолов на свой ред им пожела много
успехи в личен и професионален план и ги призова да
изживеят пълноценно студентските си години,
както и да танцуват до зори.
Думите му бяха
посрещнати с
бурни аплодисменти, а танците и усмивките
завладяха всички
на юбилейното
парти на Колежа по икономика и администрация до малките часове на нощта. КВ

ОТЛИЧНИЦИТЕ В КИА

КОЛЕДНО ПАРТИ

ПОЛУЧИХА СТИПЕНДИИ
ЗА 8 ДЕКЕМВРИ
„Забавлявайте се и изживейте пълноценно студентските си години“,
призова президентът на Колежа по
икономика и администрация – Пловдив, проф. д.п.н. Георги Манолов

С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ
ОРГАНИЗИРАХА СТУДЕНТИ
Инициативата да стане целогодишна и национална, иска Студентският
съвет на КИА

ъдбата на държавата е във ваши ръце, затова
„С
не се отделяйте от пътя, по който сте поели.“ С
тези думи се обърна към препълнената аудитория президентът на КИА проф. д.п.н. Георги Манолов. Той подчерта,
че студентите живеят в интересни и трудни времена, което
прави задачата им още по-отговорна. В приветствието си
за 8 декември проф. Манолов наблегна на качеството на
учебния процес и високия професионализъм на преподавателите в КИА. „Тук получавате най-доброто и ще се гордеете с избора, който сте направили“, допълни той. Проф.
Георги Манолов пожела дръзновение, лично щастие и успехи на всички, които са поели по пътя на знанието. Найдобре представилите се студенти през първия семестър на
учебната 2013/2014 получиха почетни грамоти за отличен
успех и стипендии. Председателят на Студентския съвет в
КИА Богдан Тошев пък пожела на всички да се стремят към
високи постижения и да се борят за това, в което вярват. КВ

пищно тържество в известен пловдивски клуб бяха
С
зарадвани децата в неравностойно положение от
домовете „Олга Скобелева“ и „Рада Киркович“ в Пловдив.
Хлапетата изпробваха уменията си по боулинг, танцуваха
и се забавляваха със студентите от Колежа по икономика и
администрация. „Искахме да стоплим предпразнично сърцата на лишени от родителски грижи деца“, заяви Георги
Пайташки – II курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред“, по чието предложение се проведе коледното
парти. Идеята му е била подкрепена от целия Студентски
съвет на КИА, като лично неговият председател Богдан
Тошев е настоял всички деца да получат персонални подаръци. Така и стана. В разгара на купона по-големите от тях
останаха смаяни и едвам сдържаха сълзите си от радост,
когато получиха така жадуваните MP3 плеъри. Другите пък
побързаха да разучат количките и се заиграха с шарените
балони, обръчи и топки. Всички подаръци, които приеха
децата, бяха осигурени от Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Партито нямаше да бъде толкова
пъстро, ако не бяха специалните брошури за малчуганите,
които направи студентът по икономика в КИА Георги Пенков. На тях той е представил коледното дърво като множество подадени ръце. Студентският съвет на Колежа не крие
амбицията си инициативата да прерасне в национална под
наслов „Подай ръка за едно ново бъдеще“. Вече има идея в
началото на 2014 г. да се проведат благотворителни прояви и в други градове. В края на коледното тържество, продължило близо 2 часа, всички деца получиха дрехи и лакомства. Малчуганите бяха повече от развълнувани и едва
успяваха да носят всички подаръци. Колежът по икономика и администрация, който е основен спонсор на събитието и провежда специална социална политика, продължи
с приятните изненади, като отправи покана за безплатно
обучение към децата в неравностойно положение. Благотворителното коледно парти нямаше да бъде възможно и
без подкрепата на: Радио Пловдив, БГ Радио, Радио City, Радио 1 Рок, телевизия „Алфа“, вестник „Марица“, Media Cafе и
Slave Jeans. КВ

КОЛЕЖАНСКИ ВЕСТНИК

10 години КИА – Пловдив

стр. 5

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КИА
Световноизвестни учени дискутираха прехода и промените в обществото
зточноевропейският преход и социално-икономи„И
ческото разслояване“ беше темата, която събра
светила на науката в Колежа по икономика и администрация

– Пловдив. Международната научна конференция беше по
повод 10-годишнината на КИА. Президентът на Колежа проф.
д.п.н. Георги Манолов откри престижния форум с приветствено
слово. Наситената програма на конференцията включваше две
пленарни заседания, по време на които се изнесоха доклади и
се дискутираше по тях. В конферентната програма се включи
и промоция на книгата на проф. Любиша Митрович от Сърбия
„Преходът към периферен капитализъм“. Заседанията на конференцията бяха обособени в секция „Икономика“, „Обществени науки“, „Национална сигурност“ и „Студентска секция“.
Модератори бяха известни учени и преподаватели като чл.-кор.
проф. д.с.н. Д. Димитров, проф. д.и.н. Ас. Конарев, проф. д-р Н.
Стефанов и други.

Основния доклад на конференцията на тема „Преходно и непреходно в социално-икономическата стратификация:
Българският случай“ изнесе проф. д.ф.н. Петър-Емил Митев –
изтъкнат учен, преподавател и автор на десетки книги по социология и политология. Първият съдоклад на тема „Истини и
заблуди за българската политическа олигархия (в контекста на
социалното разслояване)“ беше изнесен от проф. д.п.н. Георги
Манолов (президент на КИА), а вторият на тема „Предизвикателствата пред социално-икономическото разслояване у нас“
беше представен от чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров
(ректор на КИА). Голям интерес предизвикаха и трудовете на
представителите на Башкирската академия по публична администрация и мениджмънт – проф. д.и.н. и декан на ФИМ Д.
Пескова, която разкри новия модел на икономическо развитие
– необходимостта от система, основаваща се на иновацията. Тя
засегна изключително интересната тема за „сивата“ икономика.
Докторът по социология Р. Япарова пък запозна аудиторията с
трансформацията на социалните условия и жизнените стандарти на руската младеж. Всеобщ интерес предизвика и докладът
на сръбските представители на конференцията – проф. д-р М.
Божич и доц. д-р Ивана Божич-Милшкович, чиято тема засягаше
процеса на преход и икономическото и социалнополитическото разделение – западнобалканския случай. „Някои аспекти на
промяната на обществената структура в постсоциалистическите
общества на Балканите“ представиха още двама участници от
Сърбия – проф. Любиша Митрович и доц. Драган Тодорович.
В заседанията на конференцията взе участие и проф.
Хелсдинген (Холандия). Проф. Конарев и доц. Константинова
от КИА – Пловдив, изнесоха интересен доклад на тема „Югоизточна Европа и България – сравнителен анализ на развитието
на компаниите“. Представителите на ПУ „Паисий Хилендарски“ – гл.ас. д-р Т. Димитрова, д-р В. Хаджиева и доц. д-р В.

Станев, представиха множество доклади, засягащи продуктовия и дистрибуционния микс в оценката на конкурентността на
продуктите, както и сензационния Вайкъри и експеримента му
в пазарния контекст на неговата епоха, подсъзнателното рекламиране – реалност или илюзии. С аспекти на прехода в бившата ГДР през призмата на приватизацията в промишлеността
запозна аудиторията гл.ас. Ел. Бояджиева (ЮЗУ „Н. Рилски“
– Благоевград). Доклад на тема „Идентичността във Фейсбук:
Как студентите създават и възприемат своите онлайн профили“
изнесе ас. Л. Бойкова (КИА – Пловдив). Представителите на ТУ
– София, филиал Пловдив, доц. д-р Т. Михова и ас. д-р Д. Шатарова презентираха доклад на тема „Икономическият растеж и
социалното разслояване“. „Фатална криза или ново начало“ пък
беше докладът на проф. Димитър Ст. Димитров (ЮЗУ „Н. Рилски“). С презентации на тема „Употребата на химическо оръжие
в Сирия – оценки и анализи“ и „Оцеляване при терористични
актове с химическо оръжие“ се представи проф. Н. Стефанов
(КИА – Пловдив). Представителите на ВСУ„Черноризец Храбър“
доц. д-р Петър Бойчев и д-р Илин Савов представиха доклад на
тема „Себестойност на специалните разузнавателни средства“.
С темата „Политиката на България и Великите сили по кюрдския въпрос“ запозна участниците в конференцията д-р Р. Попов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий). Студентът Б. Боянов (СА „Д.
А. Ценов“ – Свищов) представи доклад на тема „България като
част от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество – минало и настояще“.

Студенти на КИА – Пловдив, презентираха разнообразни
теми в сферата на обществения живот, туризма и националната сигурност като: „Проблеми, съпътстващи правомощието
„проверка на помещения“; „Ликвидност, финансова мощ и корпоративен растеж в туризма“; „Задържане на лица“; „Сирийската
криза в България. Бежанската криза“; „Възвръщаемост на туристическия бизнес в условията на криза“; „Миграцията – предизвикателство за НС и ОР“; „Възможности за развитие на специализирани видове туризъм в Пловдивска област“; „Установяване на
самоличност от полицейските органи“; „Професионалната психология – оръжие в професията и полицейската тактика“ и др. А
представителите на Свищовската стопанска академия изложиха докладите си на тема „Преходът към новото начало – важен
фактор за развитието на страните“ и „Преход на България към
пазарна икономика“.
На юбилейната международна конференция присъстваха
много представители на бизнеса и официални гости. Проявата, отбелязваща 10-годишнината на КИА, беше насочена към
изследователски, социално-икономически и културни проблеми
на обществата в Югоизточна Европа, произтичащи от процеса
на прехода. На тези и на много други въпроси беше даден аргументиран научен отговор. КВ
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КИА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ
ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА“
80 % ОТ СТУДЕНТИТЕ СЕ ОБУЧАВАТ ПО НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ИА е единственият колеж, спечелил проект
по схемата за безвъзмездна помощ „АктуК
ализиране на учебните програми във висшето об-

разование в съответствие с пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“. Проектът е
финансиран с Договор BG051PO001-3.1.07-0016 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Той е разработен в съответствие с Приоритетна ос 3 на ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието и обучението в
съответствие с потребностите на пазара на труда за
изграждане на икономика, основана на знанието“.
Проектът на обща стойност 102 342,80 лв. се реали-

зира за период 15 месеца (27.06.2013 – 27.09.2014
г.). Това е безвъзмездната финансова помощ и не се
предвижда самоучастие от страна на бенефициента
КИА – Пловдив.
С изпълнението на проекта Колежът по икономика и администрация ще предложи нови и/или
актуализирани учебни програми във всички специалности, по които обучава студенти.
Координаторът по проекта г-жа Виолета Христозова презентира целите на проекта, целевите
групи, заложените хоризонтални принципи, предвидените дейности и очакваните резултати от проекта и представи останалите членове от екипа за
управление.
Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри
чрез подобряване на качеството на образованието
и обучението и развитие на учебните програми в
съответствие с изискванията на пазара на труда за
изграждане на икономика, основана на знанието.
Целта на дейността по проекта на КИА е поне 750
студенти (80 % от всички студенти) да се обучават
по нови и актуализирани учебни програми.
Проектът предвижда 22 преподаватели в тясно
сътрудничество с 3 експерти от страна на партньо-

ра и други експерти, доказали качествата си в реалния бизнес или като преподаватели, с които КИА
сключва граждански договори за преподаване, да
актуализират учебните програми по преподаваните от тях дисциплини, да ги обогатят и направят по
практически ориентирани, лесни за възприемане и
да ангажират студентите в учебния процес чрез интерактивни методи на преподаване.
Специфичните цели на проекта са: ефективно
използване на съвременните информационни технологии в процеса на образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на
учебното съдържание и въвеждане на иновационни
образователни технологии и методи в учебния процес; развитие на ефективно сътрудничество между
висшето учебно заведение и работодателите, предприятията и водещи експерти за актуализиране на
учебните програми; активно партниране с бизнеса
за осигуряване на най-подходяща среда за практическо обучение; обединяване на усилията на преподаватели, работодатели и студенти за обучение
в съответствие с потребностите на пазара на труда;
повишаване на качеството на образованието чрез
интерактивни и активни методи на обучение, съвместни проекти и постоянна комуникация между
студенти, преподаватели и работодатели; измеримост на постигнатите резултати от студентите, пре-

подавателите и работодателите чрез изготвяне на
анкетна карта, провеждане на анкети и интервюта
с работодателите; обмен на опит и добри практики
с водещи университети; постигане на европейско
качество чрез свързване на висшето образование с
научните изследвания и бизнеса; засилване на съвместната работа с бизнеса за практическа подготовка и регионална реализация на завършващите висшисти.
Резултатите от проекта ще спомогнат КИА да
установи устойчиви позиции на пазара на водещите
колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда. КВ

КОЛЕЖАНСКИ ВЕСТНИК

10 години КИА – Пловдив

В КИА

„Н
.П

“

стр. 7

2013 .

а пети пореден път в Колежа по икономика и администрация
З
беше даден старт на конкурса „Най-добър млад предприемач на
гр. Пловдив“ за 2013 г. Младежкият форум се организира съвместно с
Дирекция „Спорт, младежки дейности и социална политика“ на Община Пловдив. Лично ресорният зам.-кмет Георги Титюков представи
възможностите, които дава надпреварата. Тя е за авторска разработка
на кандидати от 18- до 33-годишна възраст с постоянна адресна регистрация или настоящ адрес на територията на гр. Пловдив. Обемът на проектите, които кандидатите трябва да разработят, не бива да
надхвърля 25 страници, като е необходимо идеите да бъдат реалистични и осъществими на практика.
Към бизнес плановете трябва да бъде приложено CV на кандидата и необходимата информация за
участие. Съревнованието цели стимулиране на младите хора да създадат и развият собствен бизнес на
територията на Община Пловдив.
Жури от представители на общинската администрация и външни експерти ще оценяват работите на участниците на два етапа. След това ще бъдат определени четирите най-добри бизнес плана
по различни критерии за оценка.
Критериите за оценка на бизнес плановете са:
(1) Практичност – идеята приложима ли е на практика; (2) Полза за общината – разкриват ли се нови
работни места, увеличава ли се износът и др.; (3)
Обхват и структура – добре ли е представен бизнес
планът.
Победителят ще получи голямата награда – чек
на стойност 7000 лв., класиралият се на втора позиция – 4000, и двамата на трето място ще вземат по
2000 лв. КВ

Георги Титюков, зам.-кмет на Община Пловдив: „Поздравявам
КИА за подкрепата на инициативността на младите“
Г-н Титюков, как върви тазгодишният конкурс
„Най-добър млад предприемач на град Пловдив“?
Сравнително добре, като
се има предвид, че от 2013-а
въведохме нов формат за изслушване на кандидатите.
Всеки има възможност в рамките на 15 минути да направи
презентация на своя проект
пред комисията по оценка.
Ще изберем най-добрия и в
края на месец януари ще отличим предприемача,
чийто бизнес план е най-практичен.
С какво е полезен конкурсът за града?
Той е в услуга на младите, и особено на онази
част от тях, които са инициативни. Това са хора, които искат да се развиват в Пловдив. Наградите, които
даваме, не са особено големи, но помагат за началния старт. Радвам се, че и Колежът по икономика и
администрация също подкрепя инициативността на
младите. Това е много важен знак, защото примерът
на КИА трябва да бъде заразителен и за други учебни заведения.
Защо обръщате специално внимание на
младите хора, които имат идеи за развитие
на бизнес в града?
Дълги години слушаме как на младите трябва да се обръща внимание, защото те са бъдещето.
За съжаление, това са фрази, които не се изпълват

със съдържание. Затова от 2009 г. инициирах този
конкурс, а администрацията и Общинският съвет
го подкрепиха. Проектът се разраства и към него
се присъединяват още организации, които искат в
Пловдив да се случват нещата. Използвам случая, за
да изкажа специални благодарности на президента
на КИА проф. Георги Манолов за безрезервната му
подкрепа!
Каква част от проектите доказаха своята жизненост?
Повече от половината успяха да се утвърдят на
пазара за петте години, откакто съществува конкурсът за най-добър млад предприемач на Пловдив. Това ме радва, защото показва, че в града има
стойностни младежи, които искат да се самонаемат.
Дано се развиват и осигуряват работа не само за себе
си, а и за още работници. Ще се радвам, ако други
общини в България също видят нашия пример и се
поучат от него.
Как оценявате сътрудничеството с Колежа по икономика и администрация – Пловдив?
Като много добро! Радвам се, че КИА ни подкрепя в това начинание. Правим презентации и в други
учебни заведения и се надявам те също да последват
примера на Колежа по икономика и администрация. Това е още един шанс за младите, които трябва
да се научат да търсят възможности за реализация.
Всичко зависи от самите тях, бъдещето им е в техните ръце. Община Пловдив ще продължава да стимулира предприемчивите и се надявам конкурсът да се
развива във времето. КВ
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КОЛЕЖАНСКИ ВЕСТНИК

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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