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- Доцент Нинов, можете ли да ни кажете какво
бе заложено и какво е постигнато до този момент в
рамките на провежданата
Кандидатстудентска кампания 2016 година?
Както знаете, с нарочна пресконференция на 15
декември 2015 година в
Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – Свищов,
бе даден официален старт
на Кандидатстудентската
кампания за академичната 2016-2017 учебна година. За първи път началото
на кампанията за прием
на студенти в Свищовското
висше училище бе поставена чрез подобен формат, а
в брифинга с представители на местни и национални медии участваха тогавашния ВрИД ректор проф.
д-р Марияна Божинова,

ПРОФ. Д-Р Б. БОРИСОВ ДАРИ
ТЪРГОВСКА МАРКА НА СА
Професор д-р Борислав
Борисов дари на Стопанската академия притежаваната от него и регистрирана
в Патентното ведомство на
Република България търговска марка „Най-добра
администрация”. Проф. Борисов е преподавател в катедра „Стратегическо планиране” и по негова инициатива през 2014 г. се проведе първия по рода си годишен национален конкурс за
най-добра администрация.
Дарението на правата върху търговската марка е за
4 години с възможност за
удължаване на срока, като
желанието на дарителя е
Стопанската академия да
продължи инициативата за
провеждане на конкурса.
Акта за дарение проф.
Борисов връчи на ректора
доц. д-р Иван Марчевски
като сподели желанието
си да допринесе за увеличаване на интелектуалните активи на Академията и
още по-тясното обвързване
на образователния процес
с реалностите на съществуващата практика. По думите на дарителя, освен
за провеждане на ежегодния конкурс, притежаването на търговската марка
може да бъде използвано
още за участие в проекти за

модернизация на държавната администрация у нас,
за създаване на ефективни
партньорства с други институции, работещи в областта
на публичната администрация и за включване на студентите в прояви в тази област.
Проучванията за конкурса „Най-добра адми-

нистрация” се извършват
по специално разработена
методика. В изследванията за 2015 г. са участвали и
студенти от 4. курс на специалност „Публична администрация”, като по този
начин водещата катедра
„Стратегическо планиране”
осигурява връзката наука –
практика.

Кандидатстудентска кампания 2016 година

Кампанията за прием на студенти
беше поставена чрез нов формат
Разговор със зам.-ректора доцент д-р Николай НИНОВ

г-жа Галя Божкова Божкова – ръководител на отдел
„Бакалавърско обучение”и
моя милост – в ролята на
директор на Академичния център за кариерно
консултиране и връзки с
обществеността (центъра
– пряко ангажиран в провеждането на кампанията).
Още в рамките на въпросния брифинг бяха конкретизирани и публично оповестени конкретните дейности, мерки и инициативи, както и технологичните
новости за предстоящата

кампания по привличане на
кандидат-студенти в Свищовското висше училище.

Благодарение на неуморната работа и отличната координация между ръководството, отдел „Бакалавърско обучение“, екипа
на Центъра за академично
консултиране и връзки с
обществеността и всеотдайните колеги – хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели, студенти и
най-вече докторанти, към
днешна дата може да се
похвалим със следното:
1. Проведен беше Национален конкурс за ученическо есе на теми „10

Свищовски
финансисти с
призови места
Призови места за авангардни научни разработки
завоюваха студенти от специалност „Финанси” и докторант от катедра „Финанси
и кредит” при СA. Свищовските финансисти бяха отличени на международния
конкурс за студентско научно творчество, организиран
за 17-ти път от Бургаския
свободен университет.
В първата секция Александра Петрова – III курс,
спец. „Финанси”, спечели
трето място с разработка на
тема „Изследване на факторното влияние върху печалбата на български публични компании”. Беатрис
Любенова, третокурсничка от същата специалност,
беше отличена с поощрителна награда за разработка на тема „Приложение
на модерната портфейлна теория на германската фондова борса”. Научен
ръководител и рецензент
на наградените бакалаври
е доц. д-р Пламен Пътев.
Във втората секция докторант Живко Тодоров от катедра „Финанси и кредит”
спечели първо място за
разработката на тема „Приложение веригите на Марков при изследване вероятностните сценарии за субгрупова конвергенция между страните в ЕС”. Научен
ръководител и рецензент
на отличената разработка
е проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедра
„Финанси и кредит”.

причини да продължа образованието си в България“ и „10 причини да продължа образованието си в
чужбина“, в който участие
взеха 140 ученици от 11ти и 12-ти клас от всички
средни училища в страната, които представиха своите есета на български, английски, немски, френски и
испански език. Авторите на
есета получиха сертификати за участието си в конкурса, а част от победителите
от всяко тематично направление бяха лично наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов в рамките на
проведените национални
ученически състезания, а
други - лично по време на
презентациите в средните
училища в страната.
(На 2 стр.)

синьо червено жълто черно

април 2016

Страница 2
(От 1 стр.)
Проведени бяха 15-то,
16-то и 17-то издание на
Националното ученическо
състезание в направления:
- Бизнес информатика,
Застраховане и осигуряване, Управление на проекти, Управленски решения
в международния бизнес
(състояло се на 26 февруари 2016 година) с общ брой
участници 130 средношколци от 16 училища в 13 български града;
- „Икономика на туризма”, „Индустриална бизнес
икономика”, „Маркетинг”,
„Счетоводство и контрол”
(състояло се на 18 март
2016 година) с общ брой
участници – 159 средношколци от 20 училища в 20
български града;
- „Аграрна икономика”,
„Икономикс”, „Икономика
на търговията”, „Контрол и
анализ на стопанската дейност”, „Финанси” (банково
дело, корпоративни финанси, публични финанси) (състояло се на 25 март 2016 година) с общ брой участници
– 57 средношколци от 6 училища в 6 български града.
Всички участници и техните ръководители, получиха сертификати за участие,
грамоти за заелите призови
места, парични и материални награди.
2. По инициатива на колегите от катедра „Стратегическо планиране“ бяха проведени бяха и две състезания в градовете Павликени
и Полски Тръмбеш, съответно в СОУ „Бачо Киро“ (7 декември 2015 година) и СОУ
„Цанко Церковски“ (21 март
2016 година), които преминаха при засилен интерес от
страна на домакините.
3. Към днешна дата представители на отдел „Бакалавърско обучение” могат да
отчетат отлично свършена
работа по отношение на:
- участие в 22-то издание на националното изложение „Кандидатстудентска борса 2016“, на което
Стопанската академия бе
представена във всичките
девет града, в които бяха
организирани тазгодишните издания и в които Стопанската академия бе сред
най-активните участници,
представящи
българското висше образование (от
общо 52 висши училища в
страната, участници бяха
само половината от тях).
Националният форум има

Кампанията за прием на студенти
беше поставена чрез нов формат
за цел да представя българското висше образование,
да среща представители на
висшите училища с ученици и техните родители като
ги насърчава да продължават образованието си, както и да привлича и задържа
младите хора в България.
Изложението беше открито
в София, а след това се проведе в още осем български
града – Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Монтана, Пловдив, Стара Загора и
Хасково;

мия и на нейния образователен продукт, те предоставиха лично на присъстващите ученици 17 260 брошури,
съдържащи рекламно-информационни текстове и
послания. Отпечатването на
брошурите, трябва да отбележим, беше спонсорирано от три банки – Пощенска
банка, Алианц банк и Райфайзен банк, които подадоха ръка и за първа година
(за Алианц банк – втора година) си партнират по този
начин с нашата образова-

- участие в най-голямото
образователно изложение в
България „Образование без
граници”. Форумът събира
образователни институции,
учебни заведения, фирми
и организации от цял свят
и се радва на най-голяма
посещаемост от страна на
изложители и посетители.
Инициативата има широка
подкрепа от страна на институциите в лицето на световни образователни организации, министерства,
асоциации, фондации, медии. На всяко едно издание
присъстват около 10 000
участници от цяла Европа,
САЩ, Канада, Япония и Русия.
4. Екипът на Академичния център за кариерно
консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов“, съвместно
с хабилитирани и нехабилитирани преподаватели,
студенти и най-вече (дебело подчертавам) колегитедокторанти, посетиха 301
училища в 53 града, където
освен че извършиха презентация на Стопанската акаде-

телна институция.
5. Проведените до момента 3 кандидатизпитни сесии по дисциплините
„Икономика“, „Икономическа география на България“,
„Математика“ и чуждите
езици – английски, немски,
френски, руски и испански, в последните съботи
на месеците януари, февруари и март на 2016 година,
демонстрират интерес от
страна на кандидат-студентите, избрали тази опция
за кандидатстване и чийто
брой нараства всеки изминал път.
6. Заложихме на трайно при това позитивно присъствие в медиите и уеб
пространството и най-вече
в социалните мрежи, посредством рекламни клипове,
рекламно-информационни карета, редица
статии и интервюта. В тази
връзка отправям благодарности към всички медии,
които обективно продължават да отразяват позитивните сигнали, които СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, отправя към всички желаещи

да се обучават в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и
ОНС „доктор“.
- Какви са настроенията и как бяхте посрещнати
от средношколците, техните учители и директори, и,
разбира се, техните родители в различните населени места?
С голяма радост и нескрито задоволство трябва
да отбележа, че навсякъде
и по-всички изброени поводи бяхме посрещнати повече от радушно и най-вече с
нескрит интерес. По отношение на проведените национални ученически състезания за пореден път, при
това напълно заслужено,
според мен, бяхме поздравени от ръководствата на
средните специализирани и
общообразователни училища, посредством придружаващите учениците преподаватели, за усилията, които
СА „Димитър А. Ценов“ полага в посока стимулиране
на икономическото мислене, стремежа за даване на
широка публичност на талантите, знанията и уменията на всички ученици, което се приема преди всичко
като успех и на техните учители и училища. Не случайно, винаги сме твърдели, че
отличните знания и показаните на завидно ниво са невероятна реклама, както за
нашите възпитаници, така и
за възпитаниците на средните училища и огромна
реклама за тях самите и за
градовете, в които са позиционирани дори. Нещо повече, във всички градове,
в които се проведе Кандидатстудентска борса, щандът ни беше посещаван и
от бивши възпитаници на
свищовската Алма матер.
Част от тях бяха с децата си,
а друга част придружаваха свои приятели и близки,
които искаха на място да получат необходимата им информация. Те с гордост се
представяха, че са завършили Стопанската академия и
с умиление си спомняха за
студентските години.
- Кои са факторите, които могат да окажат влияние
на тазгодишната КСК?
Ако трябва да ги степенуваме по значение, фактори-

те с най-сериозно значение
за КСК не само за нашият
университет, но и за всички по принцип, са – малкият брой дипломиращи се
средношколци
(предвид
демографската криза и поколението, което ще завърши тази година); голямата
конкуренция за студентите
не само на вътрешния образователен пазар, но и с
колегите от чуждестранните висши училища; промените, които МОН афишира
и най-вече тези, свързани
с редуцирането на броя на
местата за обучение на студенти в направления 3.8.
Икономика и 3.7. Администрация и управление; нелоялната конкуренция на
някои университети, които на моменти си служат
с непозволени похвати, за
да привлекат кандидат-студенти; и на последно място
нагласата на самите дипломанти, предвид факта, че
всяка година се наблюдава
различна тенденция по отношение на предлаганите
специалности и се формира така наречената „модна“ или „актуална“ специалност, към която има огромен интерес.
Към всичко казано дотук,
обаче, трябва да добавим
изключително усложнената ситуация в Западна Европа, което обаче може да
се отрази на кандидатстудентската кампания в посока, увеличаване на броя на
кандидат-студентите, които
ще останат да се обучават у
нас, избирайки преди всичко сигурността на родината
пред неизвестността на обучението в чужбина.
- Вашите финални думи,
доцент Нинов?
На финала искам да отправя своите благодарности
към всички, които активно
работиха и продължават да
го правят за каузата на СА
„Димитър А. Ценов“. На всички тях, изминали стотици километри, изговорили хиляди
думи, раздали безброй усмивки и вдъхнали респект,
уважение и най-вече интерес
към институцията – приемете моето огромно БЛАГОДАРЯ за отлично свършената до
момента работа!
Финалната лента между
другото е още далеч, така че
нека не я губим от взора си
и да изпълним задачите си
до край, за да може наесен
да се похвалим с нашите новоприети студенти.
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Кръгла маса на тема
„Предизвикателствата
пред развитието на теорията и практиката на
контрола в Р България”
се проведе в Стопанската академия „Димитър А.
Ценов”, организирана от
катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Като ръководител
на катедрата-домакин,
форумът откри проф. д-р
Георги Иванов, зам.-ректор по акредитация и управление на качеството.
Той подчерта, че кръглата маса е организирана и
със съдействието на Цветан Цветков – председател на Сметната палата
на Р България. Приветствие към участниците
отправи ректорът на Стопанската академия, доц.
д-р Иван Марчевски.
Сред участниците в
дискусионния форум от
страна на контролните
институции и на професионални гилдии бяха:
Цветан Цветков и Горица Грънчарова, съответно председател и зам.председател на Сметната палата на Р България;
Емил Евлогиев – член
на Сметната палата на Р
България и зам.-председател на Управителния
съвет на Института на
дипломираните експертсчетоводители; Ваня Донева и Виктор Трифонов
– председател и главен
секретар на Комисията
за публичен надзор над
регистрираните одитори; Бойко Костов – председател на Института на
дипломираните експертсчетоводители; Людмил
Спасов – зам.-председател на УС на Института
на вътрешните одитори
в България; Гергана Николова –гл. експерт в Дирекция „Сигурност” към
Националната агенция за
приходите; Ивайло Крумов – началник сектор
„Противодействие на корупцията в администрацията” в отдел Икономическа полиция; Стефан
Златков и Юлиян Мирков
– началник и зам.-началник на митница Столична; Венцислав Халаджов
– началник на Митница
– Русе. От страна на висшите училища, които

Ñòðàíèöà 3
Кръгла маса се проведе в Академията на тема:

Предизвикателствата пред развитието
на теорията и практиката на контрола
в Република България

през последните години
са активни в областта на
обучението по финансов контрол, в кръглата
маса участваха проф. д-р
Огнян Симеонов – ръководител на катедра „Финансов контрол” в УНСС,
преподаватели от катедра „Контрол и анализ на
стопанската дейност“ в
Стопанската академия и
свищовски студенти, отличници от 1, 2, 3 и 4 курс
на спец. „Стопански и финансов контрол”.
Акцентът при дискусиите в първия основен
панел на кръглата маса
беше поставен върху
стратегическата рамка за
развитие на контролните
институции в страната с
хоризонт 2020 г. Във втория дискусионен панел
участниците обсъждаха
въпроси, свързани с обучението по контрол във
висшите икономически
училища.
На пресконференция
след кръглата маса, представители на трите страни обобщиха постигнатите резултати от форума.
Проф. д-р Георги Иванов
поясни, че тази инициатива е била замислена отдавна, като едно начало
на дискусия в търсене на

решения на проблеми по
отношение непрекъснато повишаване на изискванията към професионалната компетентност
на кадрите, работещи в
контролните институции,
за да се осигури високото
качество на тяхната дейност и на тази основа да
се оправдаят очакванията на обществото. „Целта на форума беше да се
постави началото на откровен разговор, в който ръководители на контролните институции и
на професионалните гилдии, и висшите училища
да очертаят проблемите, свързани с така наречените компетентностни
модели на кадрите в системите за контрол и да
се потърсят възможностите за сътрудничество за
създаване на условия за
непрекъснато обучение
и повишаване на професионалната им компетентност”, каза проф.
Иванов.
Председателят
на
Сметната палата изрази задоволството на ръководената от него Върховна одитна институция
и на всички участници в
кръглата маса от реализираната инициатива в

Стопанската академия.
„Получи се едни наистина много открити и много конструктивни дебати за това какви мерки
трябва да се предприемат, за да имаме действително една ефективно
функционираща система
от контролни органи, да
отговорим на очакванията на гражданите и да
спечелим отново тяхното доверие”, каза Цветан
Цветков. Той поясни, че
в рамките на форума са
начертани конкретните
стъпки за постигане на
поставените цели. Всяка контролна институция
трябва да разработи свой
компетентностен модел,
като дефинира изискванията към лицата, които
ще работят в тази институция или онези изисквания, които ще им позволят да упражняват контролната професия. Трябва да се помисли за съвместни форми, които да
позволят на работещите в системата одитори,
контрольори, инспектори
да продължат своето обучение в съответната професия. Сред набелязаните конкретни стъпки са и
сертификационните програми за работещите в

контролните институции,
които да доказват тяхната компетентност в специфични области, каквито са например информационните технологии,
борбата и разкриването
на измамите, вътрешния
одит, управлението на
риска. Зам.-председателят на УС на Института на
вътрешните одитори Людмил Спасов подчерта,
че проведеният форум
планира по методически
начин как ще се развива
задоволяването на нуждите от кадри в контролната сфера.
Конкретен резултат от
кръглата маса е и стартиране подготовката на
меморандум за сътрудничество между всички
контролни институции,
професионални гилдии
в областта на контрола и
висшите училища, които
обучават кадри за контролните системи в страната. Проф. Иванов поясни, че сътрудничеството ще е насочено към
обучение, подготовка и
непрекъснато повишаване на професионалната
компетентност – сътрудничество, което ще очертае една нова позиция,
нов хоризонт в търсенето от всички заинтересовани страни на високо
качество на контролната система и особено на
кадрите, които работят в
нея. Подготвеният меморандум ще бъде отворен
и към него ще могат да се
присъединят представители на трите заинтересовани страни. Желанието на участниците в кръглата маса е набелязаните
мерки в меморандума да
не останат само на хартия, а да имат практически резултати.
Посланието, което отправиха участниците в
кръглата маса в Стопанската академия е, че висшите училища, като храмове на познанието, са
най-подходящото място за провеждане на подобен род ползотворни
дискусии, на които хора
от теорията и от практиката могат да обсъждат
проблемите и да взимат
заедно рационални решения.

синьо червено жълто черно

април 2016
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В СА събраха
ученици от 20 града
Поредното
издание на националното ученическо състеза
ние по икономика, ор
ганизирано от Стопанската академия „Дими
тър А. Ценов”, предизвика 159 средношколци
от 20 български града.
Ученическата надпревара се проведе в нови
четири
направления:
„Икономика на туризма”,
„Индустриална
бизнес
икономика”,
„Маркетинг”,
„Счетоводство и контрол”.
Националното състезание откри зам.-ректорът по студентска политика доц. д-р Николай Нинов. Приветствия
към учениците отправиха и ръководителите на
четирите катедри, организатори в съответните
направления. Пожелания за ползотворна работа, успешно представяне, позитивни емоции и нови приятелства
към участниците отправиха доц. д-р Тодор
Кръстевич – зам.-ректор
и ръководител на катедра „Маркетинг” и др.

Национално
ученическо
състезание по
икономика
17-то издание на националните ученически състезания по икономика отново събра в СА средношколци от различни български
градове. Последното за
настоящата академична
година състезание се проведе в пет направления
– „Аграрна икономика”,
„Икономикс”, „Икономика
на търговията”, „Контрол и
анализ на стопанската дейност”, „Финанси” (банково
дело, корпоративни финанси, публични финанси).
Националното състезание
откри зам.-ректорът по студентска политика доц. д-р
Николай Нинов. С „Добре
дошли в Стопанската академия” средношколците
бяха приветствани от още
ръководители и представители на катедрите, съорганизатори в съответните
направления.

Първокурсник е победител
в конкурс на Академията

Кандидатстудентската борса 2016
представи Свищовската академия

Първокурсникът Добрин
Тодоров от спец. „Счетоводство и контрол” стана
победител в тазгодишния
конкурс за студентско есе
в Стопанската академия,
посветен на лидерството.
За втория кръг на конкурса, организиран от катедра
„Мениджмънт” и Студентския съвет, бяха класирани
18 участника, които разсъждаваха на тема „Лидерство
и екипна дейност”. Журито
на дванадесетото издание
на конкурса бе с председател доц. д-р Анатолий Асенов и членове доц. д-р Цветан Дилков – ръководител
на катедра „Мениджмънт”,
доц. д-р Ирена Емилова, гл.
ас. д-р Елена Йорданова,
гл.ас. д-р Станислава Стоянова, ас. д-р Йоана Петрова
и ас. д-р Милен Динков.
След достойното и почти равностойно представяне на студентите, журито
отличи тримата най-добре
представили се участници
и връчи награди от името
на катедрата-организатор.
На второ място бе класиран Иван Иванов – II курс,

Стопанската
академия
„Димитър А. Ценов” участва в изложението „Кандидатстудентска борса” 2016 и
бе представена във всичките девет града, в които бяха
организирани тазгодишните
издания. Националният форум има за цел да представя
българското висше образование, да среща представители
на висшите училища с ученици и техните родители като
ги насърчава да продължават
образованието си, както и да
привлича и задържа младите хора в България. Изложението беше открито в София,
а след това се проведе в още
осем български града – Бургас, Варна, Велико Търново,
Добрич, Монтана, Пловдив,
Стара Загора и Хасково.
Стопанската академия бе
представена от екипа на отдел „Бакалавърско обучение”
в лицето на ръководителя
Галя Божкова, старши инспекторите Даниела Марчевска,
Лилия Минкова, Петя Кирилова и инспекторите по бакалавърско обучение Жанета
Ангелова и Милена Костадинова. Щандовете в различните градове посетиха кандидат-студенти, проявяващи
интерес към обучение както в
ОКС „бакалавър”, така и в ОКС
„магистър”.
В отговор на техни въпроси, представителите на висшето училище предоставяха
актуална и подробна информация относно условията и
сроковете за кандидатстване, прием, форми на обучение, такси, социално-битови
условия, възможности за реализация след завършване
на висшето образование и
др. На посетилите щанда бе
разяснено, че за академичната 2016/2017 учебна година,
Свищовското висше училище
осъществява прием по 17 специалности в ОКС „бакалавър”
в направления „Икономика”

спец. „Стопанско управление”, а трета награда получи Кристиана Михалева – III
курс, спец. „Индустриална
бизнес икономика”.
В тазгодишното издание на конкурса за първи
път награди връчи и Студентският съвет. Наградите на студентската организация получиха второкурсниците Йоана Михайлова и Беатрис Борисова от
спец. „Стопанско управление” и Цветан Цаков – III
курс, спец. „Маркетинг”.
Според
организаторите,
конкурсът за есе се утвърждава като форум, чрез който се предоставя възможност на всички студенти да
докажат и затвърдят своите
знания, получени в аудиториите на Стопанската академия. Начинът, по който се
провежда форумът, подпомага развитието на умения,
които са важни за бъдещите професионални изяви
на студентите, като умение
да се представя собствено
мнение и да се аргументира, да се водят дебати по
актуални въпроси и др.

Национални дни на кариерата се проведоха за девети път
Деветото за Стопанската академия „Димитър А.
Ценов” издание на най-големия форум за студентски
стаж и кариера в България
- „Национални дни на кариерата – Добра Кариера,
Добър Живот 2016“ срещна свищовските студенти
с ръководители и представители на 21 организации
и фирми. При откриване на
форума зам.-ректорът по
студентска политика доц.
д-р Николай Нинов заяви,

че дните на кариерата са
част от печелившата формула на успеха за обучаващите се в Свищовското висше училище. Значимостта
на форума за добрия старт
в кариерното развитие на
студентите подчерта в приветствието си и ректорът
доц. д-р Иван Марчевски.
На студентите той пожела
да реализират плановете
си за стажове и кариера, а
на работодателите – да открият в Свищов своите бъ-

дещи ръководители на отдели, бранд мениджъри,
изпълнителни директори.
Форумът даде възможност на студентите да получат кариерни съвети и
консултации, да се информират за предлаганите от
фирмите стажантски програми и свободни работни позиции, да обсъждат
с работодателите какви са
техните изисквания, да разберат начините за по-успешен кариерен старт. Сред

и „Администрация и управление”.
Кандидат-студентите
могат да избират между четири опции за кандидатстване – с оценка от матура (проведена в периода 2008-2016
г.), с кандидатстудентски изпит в Стопанската академия,
с пренесена оценка от изпит
в друго висше училище, както и с оценка от национални
и международни олимпиади. Интерес за посетителите на щанда бе и опцията за
ежемесечните изпитни сесии,
които се провеждат до м. август включително. Всеки кандидат-студент сам определя
броя на изпитите, на които
желае да се яви и може да
избира между дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд
език” (английски, немски,
френски, руски, испански). В
балообразуването при класирането участва най-високата
получена оценка при явяване
на повече от една изпитна сесия. Представителите на Стопанската академия информираха посетителите, че освен в
Кандидатстудентския център
в Свищов, документи могат
да се подават още в офисите в цялата страна, по пощата или онлайн, а подробна
информация за специалностите, начините на кандидатстване, конкурсните изпити,
примерни тестове по различните дисциплини и сроковете, могат получат и от сайта на
Стопанската академия в раздел „Прием 2016”. Интерес
към предлаганите в Стопанската академия магистърски
програми проявиха завършили бакалавърска степен икономисти и неикономисти от
различни възрастови групи.
Техните въпроси бяха свързани с предстоящия за новата
учебна година прием, който
се очаква да стартира в края
на м. юни.

ползите за младите хора бе
и осъществяването на пряк
контакт с HR-специалисти,
чрез който се избягва неудобството на дългия процес по селекция на кандидатстващите за работа. За
част от младите хора това
беше първа среща с работодател в неформална обстановка.
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