
 

 

 

         

 

 

Център за кариерно развитие 

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.  

 

 

 

 

 

Харесайте нашата Фейсбук страница, за да 

научите още много новини, събития и кариерни 

предложения!  

 

 
 

  

 

https://www.facebook.com/CareerDevelopmentCenterNBU/
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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. 

  


