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Център за кариерно развитие

Събития
м. ноември и декември 2018 г.
 Информационна среща насърчаване на предприемачеството по ОП – „Млад
предприемач“ - стартирай бизнес в дигиталната ера“
Семинарна зала на библиотеката
08 ноември 2018 г. от 13:00 ч.
Тази среща, ще протече като кратък уъркшоп и дискусия с цел да запознае младежите за
отворената програма на обучение, която ще стартира през януари 2019 г. На
заинтересованите ще бъде предложено да се включат в безплатни обучения по
предприемачество.

 Представяне на компания FOURTH
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
14 ноември 2018 г. от 14:00 ч.
Компания Fourth Bulgaria има ползотворно сътрудничество с НБУ от няколко години.
Изгради модерна компютърна лаборатория в зала 706, корпус 2, организира технологични
семинари със студентите, участва с лекторски състав в курсове на НБУ. Развива софтуер в
областта на туризма. Представителите на Fourth Bulgaria ще запознаят присъстващите
студенти с профила на организацията.

 „Кариера за теб“ - Дарик радио в партньорство с Фондация „Заедно в час“
Фоайе на Корпус 2
21 ноември 2018 г. от 11:00 ч.
Кариера за теб“, в партньорство с Фондация “Заедно в час” организира срещи на живо като
се позиционират с щандове в няколко водещи университета в София, за да достигне още
по-успешно до младите хора, на които им предстои професионална реализация. По този
начин цели да провокира студентите сами да споделят какви са бъдещите им кариерни
планове, за какво мечтаят и до колко са запознати с възможностите, които се откриват пред
тях.
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 „Бирени истории и стажове“, среща с Carlsberg Bulgaria в НБУ
214 зала, корпус I
21 ноември 2018 г. от 16:20 ч.
Carlsberg Bulgaria започва кампанията си за разпространение и привличане на участници
за своята стажантска програма в производството на пиво. Стажовете са платени за 3+
месеца и са подходящи за студенти.

 Изграждане на ефективно онлайн присъствие - Google Дигитален гараж
Семинарна зала на библиотеката
22 ноември 2018 г. от 13:00 ч.
Дигитален гараж е програма, която се реализира в България и помага на хората да
подобрят дигиталните си умения безплатно. Програмата предлага онлайн и офлайн
обучения, създадени от Google, които допринасят за разрастването на бизнеса онлайн,
следвайки собствено темпо и придобиване на познания чрез гъвкави и персонализирани
уроци. Кампанията в България стартира през месец май 2018 г. и ще продължи до края на
2018 г.

 Семинар – представяне на възможности за стаж - Смартком България АД
Семинарна зала на библиотеката
06 декември 2018 г. от 13:00 ч.
Представяне на съвременните технологии за производство и проектиране на интегрални
схеми и на системите за тяхното автоматизиране. Представяне на работата на фирма
“Смартком България АД” в разработката на различни модули от системите за
автоматизация, както и на възможностите за стажове и кариерно развитие на студентите.
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Събития
м. януари 2019 г.

 „Как да избера подходяща кариера?“ с гост–лектор Таня Терзийска
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
16 януари 2019 г. от 14:30 ч.
Заповядайте на практичен семинар в контекста на темата за развитие на специфични
умения за управление на личната кариера:
Себеопознаване на потенциала за кариера
Структуриране и оптимизиране на процеса на избор на подходяща кариерна област
Подобряване на увереността в правилността на избора и повишаване на мотивацията.

 Кариерно ориентиране, особености на пазарната среда, мотивация
с гост-лектор Тодор Терзиев
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
31 януари 2019 г. от 16:00 ч.
В темата кариерно ориентиране Т.Терзиев ще включи обяснение за реалната икономическа
и трудова среда, какви са очакванията на работодателите, свободните ниши на пазара на
труда с по-високо заплащане.
Ще засегне важни точки като: заплата, квалификации, свободни позиции, правилният
начин за представяне на кандидатури (подготовка на СV и мотивационно писмо).
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Събития
м. февруари и м. март 2019 г.
 Ефективно управление на времето – Фондация „Заедно в час“
Семинарна зала на библиотеката
18 февруари 2019 г. от 15:00 ч.
Обучението по „Ефективно управление на времето“ има за цел да даде практически насоки
на студентите как да планират, организират и приоритизират задачите си. Чрез различни
активности всеки участник в обучението ще може да тества и развие своето разбиране за
управление на времето. Ще получи съвети и практически насоки, които да приложи в
бъдеще. Тези познания ще бъдат полезни на всички присъстващи, както за организирането
на ежедневните им задачи в академична и учебна среда, така и за предстоящото им
професионално и личностно развитие.
 Презентация – представяне на кариерна програма „Управители на бъдещето“ –
Кауфланд България
Семинарна зала на библиотеката
21 февруари 2019 г. от 13:00 ч.
Представяне на иновативната кариерна програма „Управители на бъдещето“ и обучителна
част с практически съвети как да бъдем успешни в процеса по кандидатстване – от подаване
на кандидатурата, през изграждане на атрактивен профил в професионалните социални
мрежи до успешно преминаване на стандартни компоненти от интервюто на място –
представяне, отговор на въпроси, ролева игра.
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 Най-добрият начин за стартиране на нова работа. Работното място, което сами
създаваме“ с гост-лектор Павел Хаджиев
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
05 март 2019 г. от 15:00 ч.
Семинарът на тема: „Най-добрият начин за стартиране на нова работа. Работното място,
което сами създаваме“ е част от цикъла със събития, които сме предвидили да представим
на студентите преди форум „Кариери и студенти“ на 09 април 2019. В дискусията ще
бъдат разгледани и обсъдени:
- Актуална информация за тенденциите на пазара на труда;
- Полезни практики за намиране на нова работа;
- Съдействие за успешно представяне по време на кариерни форуми;
- Съдействие по отношение на формалната и неформалната част в процеса по
кандидатстване за стаж и др.

 Работа в Държавна агенция „Разузнаване“ – възможности и перспективи
Семинарна зала на библиотеката
14 март 2019 г. от 13:00 ч.
Презентацията има за цел да даде основна информация за целите и дейността на
Държавна агенция „Разузнаване“.
Ще научите повече за възможностите за кариера в тази сфера.

Харесайте нашата Фейсбук страница, за да
научите още много новини, събития и кариерни
предложения!

Център за кариерно развитие

Събития
м. април 2019 г.
 Форум „Кариери и студенти“ 2019 г.
Централно фоайе на корпус 1 и корпус 2
09 април 2019 г. от 11:00 ч.
Форум „Кариери и студенти“ е най-голямото кариерно събитие на Нов български
университет. В изложението взимат участие работодателски фирми и организации, които
към момента имат отворени реални стажантски и работни позиции за нашите студенти в
сфери доближаващи се до програмите изучавани от тях. Кариерното изложение се е
превърнало в традиция за университета и ще се проведе за 17-ти пореден път.

 Дискусионни панели в Център за книгата, корпус 1
Център за книгата
09 април 2019 г. от 10:00 ч.
10:00 - 10:50

Работилница за дизайнерско СV – Enhancv

11:00 - 11:50

Новите професии - Sutherland

14:00 - 14:50

Управление на кариерата – Таня Терзийска

15:00 - 16:00
Личностни въпросници при кандидатстване за работа. Какво да
очаквате? - Прометрикс
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Събития
м. май и м. юни 2019 г.
 Млад предприемач – дискусия за стартиране на собствен бизнес - КК „Зарев, Георгиев
и партньори“
Семинарна зала на библиотеката
16 май 2019 г. от 13:00 ч.
Целта на дискусията е да насърчи студентите от НБУ да предприемат развитие на собствен
бизнес и да насочи вниманието им към актуалните възможности за предприемаческа
дейност в България. В рамките на събитието ще бъдат включени различни интерактивни
методи като: брейнсторминг; дискусия и др.

 A Career? I Just want a job!
Зала: 409, I-ви корпус
30 май 2019 г. от 18:00 ч.
За всички, които не искат просто работа, а смислена кариера! Безплатния Мотивационен
Семинар на д-р Лесли Самози, топ Бизнес Консултант в Югоизточна Европа и Senior
Lecturer в The University of Sheffield, International Faculty, City College! Заповядайте на
събитието, за да се сдобиете с инструменти и съвети как да успеете кариерно днес!

 Работилница за дизайнерско СV, с което да се гордееш! - Enhancv
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
06 юни 2019 г. от 13:30 ч.
В този дискусионен панел ще Ви срещнем с Гиздава Генева, която ще Ви представи как да
направите своето CV успешно и отличаващо се от всички останали, както по съдържание,
така и по дизайн! Ще получите чудесни примери, съвети и предложения за Вашето бъдещо
CV!

