
ЦЕНТЪР „КАРИЕРА И ВЪЗПИТАНИЦИ (АЛУМНИ)“  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

 

 

НИЕ УСПЯВАМЕ! 
 

 



ЦЕНТЪР „КАРИЕРА И ВЪЗПИТАНИЦИ (АЛУМНИ)“ 

на Технически университет - София подпомага 

комуникацията между бизнеса, академичните среди и 

възпитаниците на ТУ-София. Обединява и координира 

дейността в тази насока в ТУ-София и звената му - Колеж 

по Енергетика и електроника, Филиал Пловдив и Факултет 

и Колеж - Сливен 



В ЦКВ са регистрирани няколко хиляди студенти 

от всички специалности на университета, като 

мейл-листа с новорегистрираните студенти се 

актуализира ежедневно.  

 

Регистрацията в ЦКВ става чрез попълване на 

регистрационна бланка на career.tu-sofia.bg 



Регистрираните студенти получават информация 

относно: 

 свободни работни позиции; 

 стажантски програми; 

 стипендии, конкурси; 

 обучителни семинари и курсове; 

 презентазии на фирми и дни на отворени 

врати; 

 мероприятия от университетско значение; 

 и други мероприятия, полезни за тяхното 

професионално ориентиране. 



Ежедневно със студентите се провеждат срещи, дискусии 

и консултации полезни с насоки за документи за 

кандидатстване за работа/стаж, подготовка за интервю и 

други дейности, свързани с тяхното кариерно развитие. 

Консултациите биват индивидуални и групови. 



Стотици (около 600) са работодателите и организациите, 

които осъществяват контакт с ЦКВ. Работата с тях се 

състои в разпространение сред студентите на 

информация относно стажантски програми, свободни 

работни места, стипендии, провеждане на фирмени 

представяния. Тази информация се разпространява по 

няколко начина: 

 изпраща  се до студентите, регистрирани в ЦКВ; 

 публикува се на интернет страницата на ЦКВ; 

 предава се информация на факултетните канцеларии; 

 обявите се поставят на специално предвидени за тази 

цел табла, разположени в учебните корпуси. 



Единадесет поредни години от Центъра се организира и провежда 

изложението на работодатели - ДНИ НА КАРИЕРАТА. Изложението дава 

възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техните 

потенциални работодатели, които предоставят информация за своята 

дейност, за свободни работни и стажантски позиции. От своя страна 

студентите се запознават лично с представители  на фирмите, предоставят 

своите автобиографии, получават отговори на своите въпроси. 

Участниците са фирми с различни сфери на дейност. Присъстват както 

български, така и международни компании, лидери в съответните 

професионални области.  

 

Всяка пролет ЦКВ организира изложението - СТАЖОВЕ. По време на 

изложението работодателите се срещат със студентите и им предлагат 

стажантски позиции. 



В ЦКВ са регистрирани (в алумни мрежа) и бивши възпитаници - алумни на Университета.  

Целите на Алумни мрежата са:  

 насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между възпитаниците на ТУ-София; 

 осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване ан съвместни инициативи; 

 приобщаване на възпитаниците на ТУ-София чрез организиране на работни срещи, 

конференции, събития, форуми;  

 насърчаване и съдействие за професионална реализация и провеждане на обучителни 

стажове и практики; 

 подпомагане на студенти и млади учени в тяхното обучение в университета и 

професионалната им реализация, чрез организиране на студентски изяви, отпускане на 

стипендии, организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти и 

др. 

 подобряване на условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база 

и учебните програми; 

 подпомагане при организирането на събития - семинари, изложби  и други инициативи, 

свързани с научни постижения на студентите; развитие и популяризиране на идеи и 

проекти на изявени студенти и млади учени; 

 съдействие при необходимост от информационни и консултантски услуги за 

възпитаниците на ТУ-София; 

 осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на ТУ-София относно 

качеството на обучението в ТУ-София; 

 популяризиране на дейността на ЦКВ. 



Регистрацията в Алумни мрежата става чрез 

попълване на регистрационна бланка на специално 

разработената за целта платформа alumni.tu-sofia.bg  

 

Всички регистрирани алумни биват включени в 

базата данни на ЦКВ и получават актуална 

информация. 



 

 

Обръщаме се с покана към Вас да се включите в 

постоянната Кампания под наслов 

 

„Ако си дал, не си живял напразно...“ 

Движещата сила, основа на философията на Кампанията, е 

ясното съзнание за необходимостта от изграждане на 

интелектуален капацитет, осигурявайки академично обучение на 

талантливи и способни млади хора, в една добре устроена среда, 

които да бъдат подготвени да посрещнат предизвикателствата на 

Бъдещето. 



ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ЕКИПА НА ЦКВ!  

 

 Ако си студент от ТУ-София;  

 Ако си комуникативен, креативен и енергичен;  

 Ако търсиш вярната посока за успешно 

кариерно развитие;  

 Ако искаш да си полезен - на колегите си, а и на 

самия себе си... 

 

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ! 

 

Знаеш къде да ни намериш...  



За контакти: 

 

гр. София, 1756, бул. „Климент Охридски“ № 8 

учебен корпус 12, кабинет 12 122 и зала 12 113 

телефон: 02/ 965 34 40; 02/ 965 22 03 

e-mails: career@tu-sofia.bg ; alimni@tu-sofia.bg 

http://career-alumni.tu-sofia.bg/ 


