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Изисквания за преддипломния стаж на специалност
„МИО” и „МИТ” , 4 курс, редовно и задочно обучение
(изпит от 7 семестър)
1. Преддипломният стаж е в рамките на 45 работни дни през текущата
година.
2. Ако вече работите накъде или имате ваша фирма може да си вземете
бележка от нея, в която да опишете необходимите изисквания, посочени
по-долу. Най-важното в бележката да има периодът на стажа ви „от дата
…. до дата” (общо 45 работни дни), да е от съответната учебна година, да
отговаря на специалността ви МИО.
3. Стажът трябва да бъде проведен в организация - фирма/банка, частна или
държавна организация.
4. Длъжността на студента трябва да отговаря на обучението му в
специалност „МИО” и „МИТ” (отдели по маркетинг,реклама,финанси,
човешки
ресурси,внос-износ,дистрибуция,банково
дело,митническа
агенция, държавна община, връзки с обществеността, т.е. всичко, което е
свързано с маркетинг, мениджмънт,финанси, банки,застраховане, реклама
и т.н.).
5. Редовната дата на защита на стажа се повежда през януари месец , а
поправителната (втора) дата, през юни-юли. Студентите пропуснали
защитата през двете дати се явяват на ликвидация през септември.
Изпитът се оценява по 6-то балната система. Ако не сте се явите на този
изпит и не защити стажът си не може да се явите на държавен изпит.
6. В деня на защита студентът носи служебна бележка от работодателя,
анкета попълнена от работодателя и докладът свързана с проведения стаж,
коплектовани в папка.
7. Служебната бележка трябва да включва:
- наименованието СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от фирма-банка или друга
организация;
- проведен 45 дни преддипломен стаж от дата … до дата на съответната
година и думичката 45 дни;
- отделът и длъжността, която сте изпълнявали в организацията;
- подпис на работодателя и печат на фирмата;
- трите имена на студента, факултетен номер, специалност и наименованието
на университета;
6. Докладът трябва да бъде оформена в не повече от 3-4 страници. На
заглавната страница посочете – трите си имена, факултетен номер,
специалност, изпитващ (доц. д-р Виржиния Иванова; ас. Радослав Къновски).
Изложението трябва да включва дейността на фирмата/банката, в кой град е
разположена, характеристика на организацията, дейностите които сте
изпълнявали, предимства и трудности на работата ви, перспективи за
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развитие, ваши препоръки за отдела и фирмата/банката като цяло и всичко,
които сте извършвали там.
7. Изпитът ще представлява устна защита на вашия стаж, на база на която ще
ви бъде поставена оценка по 6-балната система. Имайте предвид, че тези
оценки участват в балообразуването за бакалавърска степен и в дипломата ви
за висше образование.
8. Не се приемат бележки за стаж свързани със счетоводство и други
дейности извън сферата на международните икономически отношения,
международния бизнес, маркетинг, мениджмънт и финанси.
9.
За контакти: (virjinia_ivanova@abv.bg)
за специалност МИО;
(radoslav.mip.vfu@gmail.com) за специалност МИТ

