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На университетско ниво: 
 
Работи кариерен център. Той поддържа 

непрекъсната връзка с бизнеса в региона и със 
завършилите студенти. Организира дни на 
кариерата всяка година, където се срещат студенти 
и работодатели; 

Ежегодно се провежда месец на работадатели. 
Обичайното време е пролетта. Всеки факултет 
организира свои мероприятия за улесняване 
реализацията на студентите;  

Проектът за студентски практики – участваха над 
2200 студенти;  

Русенско изложение за различна техника – 
земеделска, транспортна, електроника и 
автоматика; 

Участие на специалисти от практиката в ДИК при 
защити на дипломните проекти; 

Участие на специалисти от практиката в Учебно-
методичните комисии при разработване на учебни 
планове; 

Тематични лекции от представители на фирмите. 
Стажантски програми; 
Стипендиантски програми.  

 
 





Изложение на транспортна техника 



В Транспортния факултет: 

Мероприятия по време на дните на работодателите: 
 
 представяне на факултета пред работодателите: 

деканско ръководство, ръководител катедри, 
структура, професионални направления, специалности, 
преподавателски състав; 
 

 среща на работодателите със студенти от горните 
курсове на ТФ. Презентации на участващите в 
работната среща работодатели; 
 

 работни срещи на преподаватели и работодатели за 
обсъждане на:   

  -учебни планове, практическите упражнения, 
студентските практики;     
  -възможностите за организиране на 
професионални ателиета за студентите обучавани в ОКС 
“магистър” и докторанти;     
 -професионалното ориентиране на студентите, 
реализация на завършилите студенти;     
  -възможности за сътрудничество на университета с 
бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност. 



Моменти от среща с работодатели 

 



 



 







Представителите на работодателите и потребителите 
на кадри представят своите фирми, нуждите от 
кадри и изискванията към постъпващите млади 

специалисти 

 



 



 

В края на срещите, проявилите интерес 
студенти контактуват с работодателите 



 



 



 



 



 Срещи между преподавателите 
и работодатели, на които се 

дискутира по: 
 
 студентските практики;     

 
 професионалното ориентиране на 

студентите, реализация на 
завършилите студенти;   

 
 възможности за сътрудничество на 

университета с бизнеса. 



 Консултативен съвет на 
работодателите  

 към Транспортния факултет със 
следните задачи: 

 
  да формулира най-важните за 

работодателите изисквания към 
завършващите студенти; 

  да изяснява слабостите в 
практическата подготовка на студентите 
и да предлага начини за подобряване; 

  да помага за подобряването на 
учебните планове, програми и 
съдържанието им; 

  да предлага всякакви други мерки, 
помагащи за по-бързата адаптация на 
младите специалисти в предприятията. 

 



Момент от учредяването на 
Консултативен съвет на работодателите  
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