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ВЪВЕДЕНИЕ1.	

В тази глава ще научите:
За кого е предназначен и полезен предлаганият наръчник и в какви роли ••
може да ви послужи;
В какви условия е създаден наръчникът, от какви принципи са се водели ••
създателите му и доколко те съответстват на вашата ситуация;
Как и за какво можете да ползвате наръчника.••

Предназначение	на	наръчника
Тази книга представя цялостна методология	 за	 провеждане	 на	 студентски	

стажове по определена специалност във фирмени структури и организации. В наръчника 
са детайлно обяснени елементите и логическите взаимовръзки на представената 
методология, така че тя да може да бъде приложена успешно в специфичната среда на 
всяка отделна институция.

За	кого	е	предназначен	този	наръчник
Наръчникът може да се използва от всяка организация, отдел или служител, 

който иска да въведе студентски стажове или да подобри съществуваща стажантска 
програма.1 Това може да е кариерният център към университет или факултет; може да е 
отговарящият за стажовете по специалността в образователното звено (университет, 
факултет, катедра). Възможно е също така да сте студентска организация, организираща 
стажове, или фирма (институция), която има или иска да създаде своя собствена 
стажантска програма. Често стажантските програми се създават от съвместни екипи 
между няколко организации, институции и фирми – тази възможност е разгледана като 
базова в представената методология. И накрая, може би сте студент, академичен 
наставник или ментор, който иска да научи повече за добри практики, които може да 
използва за провеждането на отделен индивидуален стаж. 

Вашата роля може да е на ръководител или изпълнител в провеждането или 
въвеждането на стажове във вашата организация. Също така може да сте консултант 
или партньор в изграждането на система от студентски стажове или практики. Във всеки 
случай, вашата позиция е тази на активна страна, на агент на промяна в съществуваща 
структура. Въвеждането на нова програма или практика често е сложно и поради това 
основна задача на Наръчника е да ви улесни в прилагането на знанието и опита, до които 
екипът достигна и които са изложени в обобщен и структуриран вид в представената 
методология.

История	на	Наръчника	и	Методологията
Представената тук методология е резултат от проект № BG051PO001-3.3.03/78 

„Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет 
по математика и информатика и Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 
финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 на 
Европейския социален фонд. Схемата на финансиране цели да стимулира университетите 
да провеждат студентски стажове с фирми и организации. Целта на нашия екип беше 
да създаде и апробира система за провеждане на студентски стажове във фирмени 
структури и да сподели опита си с други екипи в университетите и фирмите, които 
имат да решават подобни на нашите проблеми. Практически резултат от нашата 
работа е този наръчник и ако вие го намирате полезен, значи сме постигнали целта си.

1 „Стажова система“ и „стажантска програма“ използваме с едно и също значение в наръчника.
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Въведение

Екипът, който създаде представената методология се състоеше от кариерни 
консултанти от кариерните центрове на Философски факултет и Факултета по 
математика и информатика на Софийския университет. Членовете на екипа имаха между 
две и седем години опит в провеждането на стажове, а съответните факултетски 
ръководства имаха разбирането и подпомагаха кариерните центрове и съществуващите 
към момента стажантски практики. Това, което обединяваше отделните участници в 
екип е споделеното убеждение, че стажантските програми са абсолютно необходими 
за обучението на студенти по специалността. Екипът споделяше възгледа, че 
равнопоставеното сътрудничество между работодатели, академични институции и 
студенти е необходимо условие за качествени, обучаващи стажове. И накрая, вярваме, че 
подреждането на добри практики и опит в една цялостна методология е полезно, дори 
при съществените разлики между различни специалности, университети и професии.

С тази мотивация ние проведохме, между ноември 2009 г. и декември 2010 г., 75 
студентски стажа в 13 фирми и организации. Четири основни групи участваха в този 
процес с мнения, препоръки, коментари и усилия: преподаватели от катедрите в два 
факултета на СУ, подкрепени от деканските ръководства, фирми, студенти и кариерни 
консултанти. В резултат на опита от проведените стажове бе създадена и апробирана 
представената методология. Отделните съставни компоненти на методологията – 
инструменти, документи, процеси, бяха оценени от участниците: студенти, фирмени 
ментори и академични наставници. Представената тук методология систематизира 
натрупания опит, знания и умения от това, което всички ние научихме в процеса на 
реализация на стажантските практики по време на изпълнение на проекта.

Как	да	използвате	Наръчника
Как можете да си служите с предоставената методология? Както споменахме по-

горе отделните инструменти на методологията са взаимосвързани, но могат да бъдат 
адаптирани за условията във вашата организация. Считаме, че въпросът за прилагането 
е важен по отношение на крайния успех на стажантската програма и поради това му 
посветихме отделна глава в наръчника. Тук ще изложим предварителни съвети. Както 
може да видите от историята на проекта, методологията е резултат от опита на 
конкретни хора, решаващи конкретни проблеми в конкретни условия. Вашата ситуация 
най-вероятно ще бъде различна от нашата. Затова най-важната ни препоръка е да 
възприемате критично наръчника и да се водите през цялото време от следните 
въпроси:

Как това съответства на моя конкретен контекст? Как това ще работи в моята 
конкретна ситуация? Кои са приликите и основните разлики между контекста и ситуацията в 
моя случай и представените в методологията?

Постарахме се да представим една завършена логическа схема на програма за 
стажове и изчерпателен списък с инструменти и примери от практиката. Надяваме се 
от това разнообразие да вземете и адаптирате нужното за вас.

Можете да използвате наръчника от първата до последната страница, прилагайки 
всички възможни инструменти. Можете да го използвате и като справочник, като се 
допитвате до отделни секции и теми. Представеният наръчник може да се ползва по 
няколко начина:

Като рецептурник – следвайки стъпка по стъпка всички препоръчани действия;••
Като банка с ресурси – избирателно взимайки елементи и идеи, които смятате ••
за адекватни;
Като провокация за идеи – използвайки примерите за генериране на ваши ••
собствени иновативни практики.
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Освен за изграждане или усъвършенстване на стажантска програма, наръчникът 
може да ви бъде полезен и като аргумент при взимане на решения за практическото 
обучение на студентите. Една цялостна и апробирана методология като готов продукт 
може да ви помогне да защитите позицията си за регламентиране на стажовете в 
катедрата, университета или фирмата. Също така, като продукт на външни експерти, 
наръчникът може да ви служи за обща начална точка на обсъждане на стажове и договаряне 
между академичната институция и фирмите.

И така, пред вас стои задачата да организирате провеждането на стажове за 
студентите от една специалност или да подобрите съществуващата система за 
стажове. Откъде да започнете?
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Проучване на опита и нуждите от стажантска програма  в академичната индустрия

ПРоуЧВАНЕ	НА	оПИтА	И	НуЖДИтЕ	от	СтАЖАНтСКА	ПРогРАМА		2.	
В	АКАДЕМИЧНАтА	ИНДуСтРИя

В тази глава ще научите:
Какви са ползите от проучване на опита преди въвеждането на ••
програма;
Как да проведете проучване на опита и нуждите от стажантска ••
програма;
Как да използвате въпросник в проучването;••
Как да използвате резултатите от проучването.••

Нашата препоръка е да започнете с проучване на досегашния опит в специалността 
(факултета) в провеждането на студентски стажове. Проучването на контекста, в 
който ще се прилага стажовата система, ще ви позволи да я съобразите с ресурсите, 
ограниченията и образователните цели на институцията, с очакванията и нуждите 
на хората, които ще работят със стажанската програма. С други думи се запознайте с 
условията, нагласите и готовността на организацията ви за провеждане на стажантска 
програма. Отделете необходимото време, за да извършите тази познавателна функция 
на проучването. Но то има и още една, не по-малко важна функция: с първите си действия 
в проучването вие работите за бъдещото успешно прилагане на методологията за 
провеждане на студентски стажове.

Ако включите тези, които ще работят по методологията, в процеса на създаването й още 
от етапа на планиране, вие си осигурявате тяхната мотивация да я прилагат ефективно.

Обичайната култура в българските (държавни) академични институции е 
решенията да се спускат „отгоре“, например деканът да нареди със заповед стартирането 
и изпълнението на определена процедура. Ако вие имате „мандат“ да разработите и 
въведете система за стажове от ръководството на институцията бъдете проактивен, 
а именно запознайте се с представената методология. Не забравяйте обаче, че успехът 
на една методология, колкото и добра и обещаваща да е тя, зависи не толкова от 
количеството на вашите усилия да я проектирате, а от ежедневните усилия на хората, 
които ще я прилагат. За успеха на стажантската програма е важно тези хора да са на 
ваша страна и да чувстват, че процедурите, които трябва да следват, са плод и на 
техните усилия и отговарят на техните нужди и компетенции. Затова ги включете в 
създаването на методология още в етапа на проучване на опита им.

Дайте си сметка, че процесът на проучване вече е много силна интервенция – 
вашето оповестяване на проекта, въпросите, които задавате в проучването, хората, с 
които се срещате, отношението, което показвате – всичко това е част от промяната, 
която се опитвате да въведете. Във ваш интерес е да бъдете делови, позитивни, 
партниращи и прозрачни в този така важен етап от въвеждането на стажова система.

Проучването на опита представлява събиране, анализ и представяне на информация. 
Ако сте преподавател, може да мислите за това като за изследване. Ако сте служител във 
фирма, може да го уподобите на маркетингово проучване. Предлагаме ви една класическа 
стандартна процедура за събиране на информация.
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Дейност  Проучване на контекста за провеждане на стажове

Идентифицирайте	 служителите	 или	 преподавателите,	 които	 отговарят	 за	1.	
организацията	на	студентски	стажове.

Важно е да определите, от една страна, кой има непосредствен опит в проблемите и детайлите 
на провеждането на стажове, а от друга – кой взима решенията относно стажовете. По този 
начин ще получите едновременно нужната ви информация и ще направите първата стъпка 
към прилагането на разработената от вас методология в бъдеще. Ако пък вие сте отговорен 
за провеждането на студентски стажове, тази процедура ще ви помогне да обмислите и 
структурирате опита си.

установете	контакти	с	отговорните	за	стажовете	лица.2.	
Дори и да познавате добре хората, отговарящи и взимащи решения относно стажовете, добре е 
да структурирате работните си отношения по темата за методологията. Представете идеята 
за методологията и плана си за работа на лична среща с тях. Разяснете им какво очаквате като 
помощ. Изразете респект към опита им – в крайна сметка той ще информира методологията 
и в неговите рамки тя ще се прилага в бъдещ момент. В резултат на контактите си е важно да 
имате работни отношения на взаимно уважение и доверие, както и съгласие относно нуждата 
от методологията, общия план по изработването й и тяхното участие.

Подгответе	инструмент	за	събиране	на	търсената	информация.3.	
Преценете колко богата или сложна е информацията, с която разполагат вашите консултанти и 
каква част от нея ви е небходима за установяване на нуждите и извличане на идеите от досегашния 
опит в стажантски програми. Фромулирайте въпроси, на които искате да получите отговор с 
проучването. Например, какви трудности срещат и какви решения намират организаторите на 
стажове. Инструментът за събиране на информация може да е както подробен въпросник, така 
и просто списък с въпроси, които да зададете по време на среща. Ако разполагате с ресурси, 
можете да проведете дори фокус група с отговорници за стажовете в различни катедри или 
студенти, преминали стаж. Структурирането на събирането на данни има две основни цели: 1) 
да ви помогне при анализирането на събраната информация след проучването; 2) да подготви 
отговарящите за структурата и обхвата на бъдещата методология, която ще им предложите. 
Допълнително, една серия от изчерпателни въпроси може да им помогне да обмислят опита си и 
да видят възможности за промени. Така още на този предварителен етап от изработването на 
вашата методология, вие вече предизвиквате промени. И накрая, структурираният формат за 
събиране на информация ще ви бъде много необходим, ако събирате данни от няколко източника 
(например катедри). По този начин ще можете да сравнявате получената информация по теми. 
Предлагаме ви Документ „Въпросник за провеждане на стажове“ като примерен инструмент за 
проучване на опита.

Съберете	необходимата	информация4.	
На базата на избрания от вас формат, съберете търсената информация. Това може да означава 
изпращане на въпросника до отговарящите, провеждане на среща (интервю) или организиране 
на фокус група. Уверете се, че участниците в проучването са наясно с целите му и разбират 
формата на събиране на информация.

Анализирайте	събраната	информация5.	
Анализът на получените данни (попълнени въпросници, записки от интервю или др.) трябва 
да съдържа отговори на въпросите, които формулирахте в началото на проучването. Тези 
отговори обикновено могат да се групират в теми. Например по нашия проект съставихме 
следните теми на анализ:

опит на специалността в провеждането на стажове - продължителност и ••
интензивност;
добри практики;••
области, в които има възможности за усъвършенстване на организацията;••
готовност за въвеждане на нова методология за провеждане на стажове;••
цели, които новата методология трябва да постигне;••
проблеми, които методологията трябва да решава;••
фактори по специалности, които влияят при прилагането на методологията.••
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Ако тези теми са напълнени с богата информация – както общи и повтарящи се идеи, така и 
интересни противоречия, вашият анализ ще е полезен за вас и за участвалите в проучването. 
Както може да видите, това е една добра основа за създаването и прилагането на работеща 
методология за провеждане на стажове.

Съставете	доклад	с	резултатите	от	проучването6.	
Представете по прегледен и изчерпателен начин резултатите от проучването си. Помислете 
за улесняващи разбирането инструменти като ползването на графики или таблици за сравнение 
и илюстриране. Оформете структурата по ясен начин, от общото към частното, така че 
читателите на доклада да се ориентират лесно в логиката му. В изводите си докладът на 
резултатите трябва естествено да преминава в насоки за действия.

Разпространете	доклада	и	поискайте	отзиви7.	
Последният и много важен етап от проучването е да информирате участниците и да им 
помогнете да използват резултатите, ако поискат. Както преките организатори на стажове, 
така и взимащите решения относно стажовете по специалността, могат да ползват вашия 
анализ. Може да представите доклада на среща или да го изпратите с молба за обратна връзка. 
Уверете се, че участниците в проучването разбират резултатите и следствията от анализа 
ви. Информирайте се за готовността на специалностите да прилагат методология за стажове, 
която да произтича от достигнатите в доклада изводи. Крайната ви цел от проучването 
може да се обобщи в следната работна фраза: „Разбрахме къде сме, какво искаме да постигнем, 
какви трудности искаме да преодолеем и на какви предимства можем да стъпим. Сега можем да 
планираме пътя“. 

Предлагаме ви и Въпросник за проучване на опита със стажове, който съставихме 
и ползвахме по нашия проект. Както може да видите, логиката на въпросите е подчинена 
на предварително планиране на темите и отговорите, които ни интересуват, за да 
създадем и внедрим нова система за провеждането на стажове.

Документ Въпросник за проучване на опита в провеждането на стажове  
по специалността (попълва се от отговорника за специалността)

обща	информация
В учебния план на Вашата специалност има ли предвидени практики/стаж по 1. 
специалността? Избираеми или задължителни са те?
Ако да, кога (в кой курс) трябва да се премине практиката? Колко пъти?2. 
Каква е минималната продължителност на стажа?3. 
Какъв тип е практиката:4. 

по време на семестъра с предвидени учебни кредити••
летен••
по зададен приложен изследователски проект••
друг••

Колко студенти приблизително карат стаж всяка година (в случай, че не е 5. 
задължителен)?
Ако в учебния план няма предвиден стаж, каква е причината за това?6. 
Имате ли разписани правила за провеждането на практики и ако да, бихте ли ги 7. 
предоставили на Кариерния център?
Тези правила публикувани ли са, за да са достъпни за заинтересованите?8. 
В случай на непредвидена от правилата ситуация, кое е лицето, преценяващо нужното 9. 
решение и известно ли е то на всички заинтересовани?
Кои са основните проблеми, които срещате при организирането на практики?10. 
С какво би могъл да Ви бъде полезен Кариерният център при организирането на стажове?11. 
Считате ли, че единна система за обмен на добри практики относно стажовете във 12. 
Вашия факултет би Ви била полезна?
Считате ли, че единни Стандарти на факултета за провеждането на стажове биха Ви 13. 
били полезни?
Считате ли, че Правилник за провеждането на стажове във факултета би бил полезен за 14. 
Вас?
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Планиране	на	стажа
Какъв приоритет в стратегията за развитие на специалността са практиките и, в по-15. 
широк план, ученето в реална среда като част от образованието на Вашите студенти?
Има ли формулирани обучителни цели на стажовете?16. 
Има ли обосновка как стажът допълва аудиторното обучение?17. 

Подбор	на	позиции	за	стажове
Как подбирате фирмите и институциите-бази за практика?18. 
Какви критерии имате за подбор на фирмите/институциите?19. 
Има ли постоянна група фирми/институции, с които работите? Какви са те?20. 
На какво ниво комуникирате с фирмите/институциите – отдел, директори?21. 
Катедрата ли подбира фирмите/институциите или (също и) студентите?22. 
Какво трябва да направи студентът, за да си осигури сам стаж?23. 
Ако студентите си осигуряват практика по собствена инициатива, правите ли проучване 24. 
на избраната от студента фирма/институция?
Има ли възможност фирмите/институциите да предлагат стажове и рекламира ли се 25. 
пред тях по някакъв начин тази възможност?
Имате ли информационен материал, насочен към фирми и институции, представящ 26. 
компетентностите на студентите във Вашата специалност? Ако да, бихте ли го 
предоставили на Кариерния център?
Работите ли с фирми/институции, обявяващи големи стажантски кампании?27. 

Подбор	на	студентите
Как обявявате и разгласявате стажантската програма на специалността пред 28. 
студентите?
Ако катедрата осигурява позициите за стаж, как ги обявява?29. 
На какъв принцип студентите заемат позициите: конкурсен, по ред на записване, по 30. 
преценка на катедрата спрямо историята на студента?

Проследяване	на	стажа
Сключва ли се формално споразумение между катедрата и приемащата организация, 31. 
описващо взаимните изисквания на трите страни – студент, факултет и организация?
Ако да – бихте ли предоставили копие от него на Кариерния център?32. 
При стартирането на стажа, има ли уговорени: описание на работната позиция, цели 33. 
на стажа, програма на дейностите, умения, които се развиват, права и задължения на 
страните?
Как катедрата защитава предвидените по стажа права на студента?34. 
Поставяте ли условие при стажа студентът да има ментор в базовата организация?35. 
Има ли преподавател, наблюдаващ стажанта от страна на катедрата?36. 
Има ли комуникация по време на стажа между студента и катедрата/факултета и 37. 
организацията и катедрата/факултета?
Имате ли някаква база данни с текущата информация и архив за стажовете?38. 
Има ли служител (или преподавател) в катедрата/факултета, който отговаря за 39. 
стажовете и ги обслужва административно-технически?
Как процедирате при прекъсване на стажа поради разминаване в очакванията на някоя от 40. 
трите страни?

оценка	на	стажа
Има ли механизми/инструменти за обратна връзка (оценка) на стажа от страна на:41. 

фирмата/институцията; кой дава оценка – менторът или ръководителят a. 
отдел?
студента?b. 
преподавателя, който наблюдава стажа?c. 

Как отразявате тези обратни връзки?42. 
Как формирате цялостната оценка на стажа?43. 
Имате ли изискване за отчет на стажа от страна на студента и под каква форма е той? 44. 
(доклад, изпълнен проект)
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Давате ли обратна връзка от катедрата към фирмата/институцията с цел подобряване 45. 
на стажовете?
Как проверявате дали са усвоени зададените като цел на стажа умения?46. 
Как се оценява стажът по Европейската система за трансфер на кредити? Колко кредита 47. 
получава студентът за изкаран стаж?
Как се отразява оценката от стажа в дипломата?48. 

Искате ли да добавите нещо, което не е обхванато от въпросите, или да отправите препоръки 
към Кариерния център?

Благодарим	Ви!

С тези процедури и инструменти ще получите гледната точка на хората, които 
взимат или изпълняват решенията, свързани с провеждането на стажове в академичната 
институция. Ако имате време и възможности, може да направите и проучване на 
студентските нагласи – отношение към практическото обучение, възможни бариери или 
предпочитания и т.н. Такова проучване ще ви даде информация как да популяризирате 
стажовете и да мотивирате студентите да се отнесат сериозно към тях. Два 
подходящи формата за събране на информация от студентите са въпросник и фокус 
групи. В контекста на нашия проект имаше много голямо търсене към стажовете от 
студентите, затова преценихме, че е по-икономично да проведем стажовете и да 
получим информация от студентите под формата на оценки на стажа.

След като сте приключили с проучването на опита, би трябвало да разполагате 
с широка и нюансирана представа за това на кого и защо е нужна стажовата система; 
какъв предварителен опит, умения и ресурси има за прилагането й; и на какъв общ план, 
приет от всички заинтересовани страни, може да стъпи новата система. Именно този 
общ план представяме в следващата глава.





ЧАСт	II:		
МЕтоДологИя	ЗА		

ПРоВЕЖДАНЕ	НА	СтАЖ
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оБщ	ПлАН	НА	МЕтоДологИятА3.	

В тази глава ще научите:
Как да формулирате и как да ползвате цели и принципи на стажантската ••
си програма;
Каква е общата логика на провеждането на стаж;••
Как да се ориентирате в методологията;••
Какви са основните елементи в стажантската програма;••
Как да създавате собствени процедури и документи за провеждане на ••
стаж.

Планът на методологията се състои от генерални цели на бъдещата стажова 
система, общи принципи и логически модел. Целите и принципите на стажовата система 
получавате от проучването на опита и нуждите, те са общата основа, върху която 
да изградите системата. Всички страни (катедри, департаменти, факултети, фирми, 
кариерен център) трябва да разбират и приемат целите и принципите. В случаи, в 
които трябва да вземете общо решение дали и как да въведете една процедура, целите 
и принципите ви помагат да постигнете съгласие. Всяка процедура или документ трябва 
ясно да допринася за някоя цел и да отговаря на принципите.

Цели	на	стажовата	система
Целите, които ще поставите пред проектираната от вас система, трябва: 1) да 

решават потенциалните и реални проблеми, които проучването на опита е откроило; и  
2) да допринасят за обучителните цели на специалностите.

Представяме ви списък с цели на стажантската програма, който съставихме след 
нашето проучване.

Пример Цели на стажантската програма

Да насърчава и развива практическите умения на студентите по специалността;1. 
Да създава нови специализирани умения;2. 
Да развива умения и навици за продуктивна работа в екип;3. 
Да подпомага опознаването на собствените компетенции и предимства на студента в 4. 
реална среда;
Да запознава с професията и възможностите й;5. 
Да насочва образованието на студента към променящите се условия за реализация и 6. 
новостите в професията;
Да създава условия за учене чрез ролеви модели, наставничество и развитие на 7. 
професионални контакти;
Да мотивира студентите за ефективно, фокусирано учене;8. 
Да разширява представата за учене извън академичната среда, в посока учене през целия 9. 
живот;
Да създава партньорства между бизнеса и университета;10. 
Да дава информация на университета за пазара на труда.11. 

Принципи	на	стажовата	система
Принципите дават насоки за средствата, с които ще се постигат целите. От една 

страна, те подпомагат избора на най-краткия и икономичен път към целта. От друга 
страна, принципите отразяват най-важните ценности, които обединяват участниците 
в стажантската програма. Предлагаме списък от принципи, които считаме за важни.
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Пример Принципи на въвеждането и работата по стажовата система

Сътрудничество1.	
Всички заинтересовани страни ще бъдат включени във взимането и изпълнението на решения по 
стажовата система. Целите, приоритетите, стандартите за работа, ще бъдат хармонизирани 
и приети с консенсус.

Равнопоставеност2.	
Университетът, работодателите и студентите са равнопоставени страни в създаването и 
прилагането на стажовата система. Всички страни са „акционери“ в начинанието и работят за 
успеха му.

учене3.	
Провеждането и оценяването на стажантската програма се правят с цел нейното 
усъвършенстване и развитие. Всички участници в администрирането на стажовете развиват 
компетенции. Стажантската програма се развива чрез обратната връзка от участниците в 
нея.

Избор4.	
Работодателите и студентите имат възможност да избират. Работодателите набират най-
подходящите студенти за обявените позиции. Студентите избират възможностите за стаж, 
които най-много ще допринесат за личното им и професионално развитие, така както те го 
виждат.

Полза5.	
Стажовете носят реални ползи на работодателите и студентите. Работодателите получават 
продуктивни служители в лицето на стажантите. Студентите получават смислени и адекватни 
на подготовката им задачи.

Конкурентност6.	
В условията на информиран избор и с оглед максималната полза от всеки отделен стаж, 
програмата се провежда в конкуренция между фирмите като предлагащи стажове от една 
страна, и студентите като търсещи стажове от друга, както на пазара на труда.

Прозрачност7.	
Стажантската програма се провежда при условия на максимална яснота и разбираемост 
на условията, правилата, процедурите и решенията. Информацията за програмата се 
разпространява до всички заинтересован общности – студенти, преподаватели, служители.

отчетност8.	
Стажовете се наблюдават по време на провеждането и се оценяват след приключването им 
с разнообразни инструменти, с цел отразяване на резултатите в учебния план/дипломата и 
подобряване на програмата в бъдеще.

Тези принципи бяха формулирани от екипа ни с цел решаване на някои от проблемите, 
откроени в проучването на опита. Например, ниската мотивация на студентите 
да кандидатстват за стаж беше един от проблемите, посочени от някои катедри. 
Допуснахме, че възможността за студентите да избират стажовете си и дали изобщо 
да участват в стаж, ще повиши мотивацията им. Например дисциплината „Стаж“ стана 
част от учебната програма в специалностите на ФМИ и носи допълнителни кредити 
при успешно завършване от студентите. Това допълнително мотивира студентите за 
активност в провеждането на стажантската програма. Нашето предположение е, че 
ако студентът чувства стажа като част от собствен план за професионално развитие, 
той ще е по-мотивиран да участва в конкурсите за стаж.
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логическа	схема	на	стажантската	програма
Как точно се провежда стаж? Кой, какво, как и кога трябва да извърши, за да се 

осъществят студентските стажове? За да отговорим на тези въпроси, създадохме 
Логическа схема за провеждането на стажове. Както може да видите на задната корица на 
книгата, тя показва през какви етапи и процедури преминава един стаж, кой е отговорен 
за необходимите дейности, как се отчита извършеното. Схемата е една карта на 
процеса, показваща последователността и зависимостите между дейности, документи 
и отговорни лица. Това са трите основни елемента на предложената в този наръчник 
методология за провеждане на студентски стаж (кой, какво, как и кога).

Целта на всеки индивидуален стаж е студентът да развие в максимална степен желаните 
практически умения по специалността си.

Процесът на организиране на стаж разделихме на пет основни етапа: Планиране, 
Съчетаване, Стартиране, Провеждане и Приключване. Всеки етап постига една междинна 
цел, водеща към генералната обучителна цел. Всеки етап използва резултатите от 
предходния и служи за основа на следващия. Когато решавате да използвате или премахнете 
някои от инструментите, които предлагаме, мислете икономично за това, което ви 
е необходимо за постигане на целите на етапа във вашата ситуация. Представете си 
най-краткия път от контакта между университета и работодателя до вписването 
на оценката от стажа в дипломата на студента. Най-кратката последователност от 
процедури, която гарантира качеството на практическото обучение на студента, е 
вашата критична пътека на стажантската програма.

Елементи	на	методологията:	дейности,	документи	и	отговорни	лица
На всеки от петте етапа е посветена отделна глава, описваща в детайли 

и с примери целите, дейностите, инструментите и продуктите му. Както вече 
подчертахме, някои от инструментите може да са излишни за вашата ситуация, а може 
да има и процедури, които са ви необходими, но липсват. Може да потърсите идеи за 
допълнителни инструменти от:

Съществуващи добри практики в университета или фирмите;••
Наръчници за провеждане на стажове, подобни на този;••
Или да създадете ваши оригинални инструменти.••

Дейности
Когато създавате собствени процедури (описания на дейности), добре е да се 

водите от няколко правила. Описали сме ги така, че да се илюстрират сами.
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Общ план на методологията

Пример Правила за създаване на стандартна процедура

Използвайте активни глаголи.••

Описвайте прости действия.••

Пишещият да посочи действащото (отговорно) лице.••

Опишете дейстието със 100% количествени измерители.••

Ако има условие за извършването, започнете с него.••

Изчерпателни, изреждащи и подреждащи описания.••

Използвайте •• акценти и символи.

Правете връзки с предишни стъпки и други процедури.••

Пример	за	лоша	процедура:
„Протоколът се подготвя след срещата“. 
(пасивен глагол, липсва отговорното лице, 
няма количествен измерител на времето.
Пример	за	лоша	процедура:
„Консултантът е длъжен да се увери, че е 
осигурил максимално изрядна регистрация 
на стажанта“. (сложен глагол, неясен 
резултат от действието).

Пример	за	по-добра	процедура:
„Протоколистът подготвя протокол в срок един 
ден след срещата“.

Пример	за	по-добра	процедура:
„Консултантът регистрира стажанта веднага 
след края на срещата“.

Ще илюстрираме процеса на създаване на процедури чрез процедура.

Дейност Създаване на стандартна процедура

Поставете си ясна крайна цел на процеса.1. 

Разбийте процеса на стъпки: действия, последователност и извършители.2. 

Изберете формат на стандартната процедура (таблица, диаграма, текст с точки).3. 

Решете колко подробно описание на стъпките ви е нужно.4. 

Направете чернова.5. 

Направете обсъждане на черновата в екипа, който ще изпълнява процедурата.6. 

Покажете черновата на страничен наблюдател и поискайте коментар.7. 

Изпробвайте черновата в реалната ситуация.8. 

Оповестете официално крайния вариант на стандартната процедура в екипа.9. 

Обучавайте всички ангажирани в процеса как да използват процедурата.10. 

Периодично актуализирайте процедурата с оглед на опита от използването й.11. 

Документи
Добре е най-важните дейности по стажантската програма да бъдат документирани. 

Създайте бланки на документи, които да подпомагат изпълнителите на задачи по 
програмата (например, бланки за оценка на стажанта за ментора, бланка за обява за стаж 
и т.н.) Попълването на един документ гарантира изпълнението на задачата (ако имате 
обява по образец, значи информацията за конкурса е представена качествено). Единните 
и съобразени с работата образци на документи позволяват по-лесно структуриране на 
работата, обработване и анализиране на информацията от провеждането на стажа. В 
този Наръчник ви предлагаме много образци, които създадохме за стажовете по нашия 
проект. 

отговорни	лица
Всяка задача има собственик. Това може да е студентът или служителят на 

университета или фирмата. Уверете се, че всяка предвидена дейност по проекта 
има изпълнител, който има достатъчно компетенции и правомощия да я осъществи. 
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Помислете за необходимите обучения или информиране на отговорните лица. Например 
по нашия проект проведохме обучения с менторите, академичните наставници и 
участващите студенти.

Записи
В Логическата схема посочихме и моменти, в които смятаме, че трябва действията 

да бъдат документирани. Например, съставянето на протокол с резултатите от 
конкурса за стажантски позиции или база данни с контакти на работодатели, с които 
катедрата е осъществила връзка. Такива записи служат за отчетността на програмата. 
В Методологията не представяме формати на водене на записи.



21

Първи етап: планиране на стажа

ПЪРВИ	ЕтАП:	ПлАНИРАНЕ	НА	СтАЖА4.	

В тази глава ще научите:
Какво е необходимо да постигнете в етапа на планиране на стажа;••
Как работодателите формулират нуждата от стажантска позиция;••
Как специалността обвързва практическия стаж с образованието;••
Как се създава работният контакт между работодател и университет, ••
от който ще се осъществи стажът. 

Междинна цел
Целта на етапа на планиране е да се формулира ясно защо е необходим стажът и 

как университетът и работодателят могат да срещнат интересите си в рамките на 
стажантска програма. За специалността е важно студентите да съчетаят формалното 
образование с практическо обучение, за да са по-добре квалифицирани, когато завършат. 
За работодателя е важно да привлече свеж човешки ресурс и да насочи обучението на 
студента в по-практична посока.

Както може да видите в Логическата схема, описахме този процес като паралелни 
дейности на работодателя и академичната институция. Работодателят анализира 
нуждите си от стажанти, а специалността анализира нуждите от практическо обучение. 
Когато и двете страни могат да представят ясно целите и интересите си, те създават 
работен контакт за организирането на стаж.

Анализ на нуждите от стажанти във фирмите
Ще ви бъде полезно да знаете какво правят вашите партньори преди и по време 

на провеждането на стаж. Предлагаме ви споделен опит от един от работодателите, 
участвали в проекта (имената на фирмите и участниците са променени).

Пример Анализ на нуждите от стажанти във фирма

Как	фирмата	установява	нуждата	от	стажант1.	
Софт Индъстри приема стажанти по всяко време на годината, макар и през лятото да има най-
много кандидати. Компанията има организация да поеме стажанти и да ги включи в работата си и 
непрекъснато разглежда техни кандидатури паралелно с тези за другите позиции. От създаването 
си Софт Индъстри провежда активна стажантска програма (от 2005 – международна), която се 
разраства, с развитието на компанията. През 2010 година Софт Индъстри обучава 23 стажанти, 
избрани сред кандидати от България, Франция, Испания, Германия и Англия. Стажовете са с 
продължителност от 3 до 6 месеца и до момента около 100 студенти са имали възможността 
да работят в реални проекти на компанията.

Как	фирмата	определя	ролята	и	отговорностите	на	стажанта2.	
Стажантите взимат активно участие и се запознават с технологиите на реални проекти, 
навлизат в стандарти и методологии за работа, интегрират се в максимална степен в живота 
на фирмата. Всеки стажант се включва в проект след като се оценят технологиите,които 
владее и разбира, личностните му умения и интересите му. Минава обучение, което му помага 
реално да допринесе за развитието и осъществяването на софтуерния проект, в който се 
включва.

Каква	организация	създава	фирмата	за	осигуряване	и	провеждане	на	стажове3.	
За всеки стажант внимание отделя персонален ментор. Той им помага да намерят своето място 
в организацията, да решават поставените задачи и следи тяхното развитие. Насочва ги към 
професионална литература и им посочва възможностите за усъвършенстване и професионално 
развитие. На разположение на стажанта е и отдел Човешки ресурси.
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Как	фирмата	търси	стажанти4.	
Софт Индъстри си партнира с два български и осем чужди университета. С някои 
отуниверситетите компанията има сключени договори, а с други - споразумения за публикуване 
на информация за стажове. Най-добрият механизъм остава препоръката от студенти, преминали 
през стажантската школа във фирмата. На този принцип, интересът нараства с всяка година.

Провеждането на стажове е част от по-широкото сътрудничество между Софт Индъстри 
и ФМИ-СУ. Голяма част от служителите на компанията са завършили факултета. Кредитната 
система на ФМИ включва изборен предмет „Стаж”. При записване на стаж, на края на семестъра 
предава документ за оценка на представянето на студента. Стажът носи 4 кредита. През 2010 
г. от 16 стажанта от ФМИ, 13 са назначени на трудов договор в компанията.

Какво	очаква	работодателят	от	университетите	и	стажантите5.	
Софт Индъстри високо цени професионализма и постоянството на своите академични 
партньори. Оценяваме високата им ангажираност по осъществяването на стажантски 
програми. Университетските курсове и програми дават добри академични познания, които 
могат да бъдат развити практически в бизнеса.

За студентите е полезно в учебната програма да са включени курсове за нови технологии, 
модерни процеси и стандарти за работа в ИТ сферата. От стажантите очакваме да са 
старателни в придобиването на знания в университета и да запазят силната си мотивация. 
Предлагаме им възможност за професионално развитие и се стремим стажът да е ползотворен 
както за студентите, така и за компанията.

Както може да видите от този реален пример, работодателите се стремят 
към дългосрочно партньорство с академичните институции, което да обхваща не само 
стажантски програми, но и общи проекти, събития, финансиране и други дейности. 
Фирмите използват стажантските програми като механизъм за подбор на персонал, чрез 
който студентите получават възможност да демонстрират умения в реална работа. 
Също така, за фирмите това е възможност да покажат на академичната институция как 
учебната програма може да се развива в посоката на новите тенденции в практиката. 
Както бизнесът, така и академичната институция се стремят към дългосрочно 
сътрудничество, гъста мрежа от формални и неформални работни контакти и в крайна 
сметка, естествено преливане между образованието и работата.

В изложения пример, в точка 2 фирмата описва съвместно уговаряне на 
отговорностите между студента и фирмата след начален период на въвеждане. Много от 
работодателите по проекта имаха подобен подход: вместо да формулират конкретни 
служебни задължения още в обявата за стаж, те предпочитаха да наберат кандидати с 
по-общи изисквания, след което заедно със стажантите да договорят програмата за стаж. 
Този подход хармонира с принципите на равнопоставеност, избор и сътрудничество. Друг 
възможен подход е фирмата да подготви описание на стажантската позиция, подобно на 
олекотен вариант на длъжностна характеристика.

Анализът на нуждите от стажанти може да е повече или по-малко формален, 
но резултатът от него е обмислянето, дефинирането и излагането в писмен вид на 
стажантската позиция. Това е необходим ресурс в планирането на стажа. Предлагаме ви 
един пример за документ Профил на стажантската позиция.
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Първи етап: планиране на стажа

Документ Профил на стажантска позиция

Какво 
представлява

Профилът дава информация за фирмата, стажа, очакванията към стажантите 
и предпочитания начин на подбор на кандидатите. Целта на документа е да 
изясни очакванията на фирмата към кандидатите, академичната институция и 
администриращите стажа. Документът допринася за принципите на ученето 
(описва изискваните компетенции и възможностите за развитие по време на 
стажа), прозрачност, информиран избор.

Кой и как го 
използва

Профилът се подготвя от отговарящия за стажовете във фирмата (отдел 
„Човешки ресурси“, ментори и т.н.). Катедрата приема профила, ако позицията 
отговаря на компетенциите на студентите. Организаторите на стажа (напр. 
Кариерният център) използват профила при подготовката на обявите за 
стажа. В нашия проект профилът служеше като официалната заявка за всяка 
стажантска позиция от страна на фирмите към Кариерния център.

Какви връзки 
има с други 
документи

Профилът произлиза от длъжностната характеристика на стажантската 
позиция и от процеса на Анализ на нуждите във фирмата. Профилът дава 
информация за Обявата за стаж Профилът на стажантската позиция трябва 
да съответства на Профила на компетенциите на студентите.

Как да го 
адаптирате

Профилът е заявка на фирмата към специалността за търсената компетентност 
и предлаганите възможности за развитието й. Четирите основни точки дават 
изчерпателна информация за организирането на конкурса и провеждането на 
стажа. Може да прецените доколко подробна информация е необходима, за да се 
заяви позицията. Например, работодателят може да желае да дефинира заедно 
с вече одобрените студенти конкретните задачи по време на стажа. Ако пък 
фирмата сама поема цялата организация на конкурса (катедрата/обучаващото 
звено само дава одобрение за стажа като учебна практика), графа 4 може да 
бъде съкратена.

Профил на стажантска позиция

Информация	за	фирмата1.	

Име ЕИК

Адрес на провеждане на стажа

Описание на дейността
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове и др.)

Информация	за	стажа2.	

Отдел Ментор (име, длъжност)

Период

Задачи, които ще изпълнява стажантът

Знания и умения, които се очаква да развие в стажа

Резултат от стажа (продукт, проект, документ)
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Условия на работа (заплащане, специфични условия, предимства)

Лице за контакт по стажа (e-mail и телефон)

Изисквания	към	стажантите3.	

Необходими знания

Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.)

Необходими качества

Други изисквания

Начин	на	подбор4.	

Изисквани документи и други материали за кандидатстване

Процедура на подбор и роля на Кариерния център

описание	на	предлаганата	от	университета	квалификация
Потребностите на работодателя относно компетенциите на стажантите 

трябва да съответства на предлаганото от университета образование. Паралелно на 
процеса на анализ във фирмите, специалностите разработват описания на това какво 
научават и какво могат техните студенти. Обикновено такава информация се съдържа 
в мисията на специалността и кандидат-студентския справочник. В учебния план са 
описани предметите, които студентът трябва да усвои, за да се счита за квалифициран. 
Презумпцията е, че предметите говорят достатъчно ясно за компетенциите, 
които изучаващите развиват. Нашият опит обаче категорично показва, че нито 
работодателите, нито студентите разбират „какво умеят да правят“ след като са 
завършили обучението по съответния план. Именно тук, в превода от академичния 
език на учебния план на професионалния език на длъжността, е пропастта между 
образованието и работата. Поради тази причина ви предлагаме една форма, която 
обединява езика и мисленето на университета и бизнеса – езикът на компетенциите.

Профилът на компетенциите на студентите в определена специалност е направен 
по схемата на Европейската квалификационна рамка (EQF). Това дава възможност 
образователният „продукт“ да бъде сравняван и на европейско ниво, а също така и с 
резултати от неформално учене през целия живот. (Представеният примерен профил не 
е изчерпателен и не ангажира специалност „Психология“ в СУ).
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Документ Профил на компетенциите на студентите

Какво 
представлява

Документът се състои от четири основни елемента.
Компетенциите са описания на професионална роля и/или задача, по-общо 
формулирана област на професионална дейност; какво завършилите могат да 
правят. Компетенциите могат условно да се разделят на компоненти: знания, 
умения и ценности.
Знанията са организирана система от научени принципи и факти в определена 
област. Знание означава не само информация, но и разбиране, приложение, анализ, 
синтез и оценка.
Уменията са описания на тренирани действия, които индивидът прави по 
успешен начин.
Професионални ценности са нагласи, морални убеждения, ценности в работата, 
схващания за професионализъм, резултати, успех, отношения в процеса на 
работа.

Кой и как го 
използва

Профилът се подготвя от катедрата или специалността, въз основа на 
разбирането й за научната област (област на знание), в която подготвя 
специалисти. Възможно е да ви е необходима консултация от експерт по ученето 
през целия живот или специалист „Човешки ресурси“. Профилът прави ясни и 
разбираеми резултатите от образованието – за студента, за образователната 
институция и за работодателя. Чрез компетенциите може да се хармонизират 
личното развитие, образованието и професионалната реализация. Описанието 
позволява по-лесно измерване и оценка на развитието на компетенции във 
всеки контекст (формално обучение, работа, самоподготовка). Стажът е 
именно придобиване на компетенции в неформална обучителна среда, оценено 
и зачетено (кредитирано) от формалното образование.

Какви връзки 
има с други 
документи

Профилът на компетенциите произтича от мисията на специалността и 
понятието за квалификация, формулирано от катедрата/обучаващото звено. 
Информацията за тях обикновено се съдържа в учебния план и описанието на 
специалността. Някои регулирани професии са описани в нормативни документи, 
а повечето професии в България са описани в Националния класификатор на 
професиите.

Как да го 
адаптирате

Освен предложения подход на описание на компетенциите чрез три условни 
компонента, възможно е да представите компетенциите само чрез действия. 
Това е предпочитаният подход в Северна Америка. Например всички „знания“ и 
„ценности“ могат да се опишат като действия: „разбира“, „сравнява“, „познава“; 
„уважава“, „демострира увереност“, „адаптира се“.
Преценете колко подробно искате да опишете компетенциите. Възможно е да 
ги разбиете на изключително подробни описания на действия. Това ще улесни 
разбирането им, но ще направи понятието за професионализм негъвкаво.
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Създаване	на	работни	отношения	между	университета	и	работодателя
Когато образователната институция и работодателят имат ясни и писмено 

формулирани представи за квалификацията, която търсят и предлагат, има много добра 
предпоставка между тях да се установи дългосрочен работен контакт за стажантски 
програми.

Тук няма да описваме в подробности как да създадете контакти с работодатели, 
предлащи стаж (или със специалности, които обучават търсени от вас студенти). 
Съществуват различни подходи в контакта с работодателите. Ще споделим само две 
от практиките приложими с добри резултати във ФМИ и ФФ.

ФМИ има дългогодишен и организиран опит в установяване на контакти с 
работодатели, които имат нужда от стажанти. Част от деканското ръководство на 
факултета е административно ангажирано със създаване и утвърждаване на контакти 
с фирмите, потенциални работодатели на студентите. Към тези отговорности 
се отнасят и помощта на работодатели, които искат да организират стажантска 
програма. За тази цел към ФМИ се създаде Кариерен център с обучени и посветени на 
студентското кариерно развитие кариерни консултанти. Кариерният център фокусира 
заявките от страна на фирмите, които постъпват от управителите на фирмите 
или директорите на отделни звена или „Човешки ресурси“. След подаване на заявка 
Кариерният център на ФМИ организира представяне на стажантската програма, която 
фирмата предлага пред студентите (под формата на 20-30 минутна презентация) и 
пред деканското ръководство с цел двете страни взаимно да се убедят в отговорното 
отношение към стажа и възприемане на стажа като още една практическа форма за 
обучение на стажантите – студенти в условията на реално работеща фирма.

На тези срещи се определят и отделните компоненти на стажантската програма 
– продължителност, начало и край, времетраене на работния ден, спазване на законовите 
разпоредби, поемане на отговорностите от двете страни, определяне на академичния 
отговорник за стажа от страна на факултета, както и менторите на студентите 
от страна на фирмата, стажантските позоцоо, които фирмата предлага и доколко те 
съответстват на специалността на студентите. Впоследствие Кариерният център 
обявява стажантските позиции на своя интернет сайт.

С цел да повиши интереса на студентите към стажантските програми на 
фирмите, ФМИ чрез Кариерния си център редовно организира в рамките на учебната 
година представяния на стажантските програми във факултета. Освен това ФМИ 
предлага на студентите си изборна дисциплина „Стаж“, която носи определени кредити 
като част от учебната програма на студентите.

Добрите практики от катедрите на ФФ включват идентифициране на 
работодатели, чиято дейност е потенциално интересна за студентите; проучване 
на официални лица за контакти (най-често директорът на отдел „Човешки ресурси“); 
изпращане на писмо от ръководителя катедра с предложение за среща с цел обсъждане на 
възможности за студентски стажове; възможно е към писмото да се приложи и Профилът 
на компетенциите. Някои специалности следят реализацията на студентите си и лесно 
ще определят най-заинтерсованите работодатели. Випускниците все по-често се 
разпознават като ресурс за университета, за установяване на дългосрочни партньорски 
отношения с бизнеса.

В първоначалния етап на контакт, чрез сравняването на търсените и 
предлаганите компетенции, се установяват възможностите за стажове. Ако и двете 
страни вземат решение за сътрудничество, отношенията им могат да се регулират 
чрез споразумение или меморандум, в който да се набележат основните принципи на 
организация на стажантската програма и разпределението на отговорностите по нея. 
Някои специалности създават правилник за провеждане на стажове, който регламентира 
при какви условия студентите могат да реализират стаж в компании. В нашия проект 
звената, организиращи стажовете, бяха кариерните центрове. Стажовете се реализираха 
по процедурите на настоящата методология.
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Ако ви е необходимо да създадете споразумение за сътрудничество между катедра 
и работодател, погрижете се то да включва:

Условия за организиране на стажовете: регламент на конкурсите, разпространяване ••
на информацията, етапи за подбор, изиксвани документи, жури; 
Условия за протичане на стажовете: продължителност, брой часове общо и ••
дневно, тип работа, заплащане и осигуряване, условия за прекратяване и лица, 
взимащи решения;
Условия за признаване (кредитиране) на стажовете: съчетаване с учебната ••
натовареност, метод и време на оценяване, критерии за успех, текущ контрол 
и обратна връзка.

В нашия проект тези въпроси бяха регламентирани в Индивидуалната програма 
за стаж, с която ще се запознаете в Глава 6 „Протичане на стажа“. В Приложението 
поместваме пример за Правилник за провеждане на стажове на катедра „Социология“ на 
ФФ на СУ.

Записване	на	дейностите	по	планиране	на	стажове
Препоръчваме ви да създадете и поддържате база данни с работодателите-

партньори, в която да попълвате информация за фирмата, лица за контакти, историята 
на вашите отношения, нуждите им от стажанти и друга важна информация. Това ще ви 
помогне за по-лесното и бързо организиране на стажове в бъдеще. Също така, поддържайте 
архив на цялата кореспонденция и всички споразумения, за да имате ясна представа за 
взаимните очаквания и ангажименти.

Заключение
В етапа на планиране на стажовете, формулираните от работодателите нужди от 

човешки ресурс и компетенции се срещат с предлаганата от специалността квалификация. 
Стажовете идват като възможност за развитие на целевите компетенции в работа, 
т.е., в неформална среда на учене. Специалността и работодателят уговарят правилата 
и условията, в които практическото учене ще е най-успешно и какви отговорности 
поемат страните, за да го осигурят. В следващият етап към тази рамка се включват 
мотивираните студенти.
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ВтоРИ	ЕтАП:	СЪЧЕтАВАНЕ	НА	ИНтЕРЕСИтЕ5.	

В тази глава ще научите:
Как да организирате подбора на кандидати за стаж;••
Как да обявите кампанията по набиране на стажанти;••
Как да въвлечете студентите като партньори в стажантската ••
програма;
Как да съчетаете интересите на трите основни страни: студенти, ••
работодатели, университет.

Междинна	цел
Целта на етапа на съчетаване е да се срещнат най-подходящата стажантска 

позиция и най-мотивираният и подготвен за нея студент. Тя съответства на принципите 
на равнопоставеност и полза от стажовете.

Подбор	на	стажанти
В Логическата схема основната дейност на етапа е набирането на стажанти 

чрез конкурс. Условията на конкурса и изискванията към кандидатите се определят от 
договореностите между работодателите, академичната институция и организаторите 
на стажа. Конкурсът означава че кандидатите ще се състезават за обявените позиции по 
справедлива и прозрачна процедура. По този начин стажът ще донесе най-голяма учебна 
полза на студента и продуктивна полза на работодателя. Предлагаме ви процедура по 
подбора на стажнти, която да бъде изпълнена от организаторите на стажа (кариерен 
център, факултет, катедра или други отговорни лица). Обърнете внимание, че елементи 
от процедурата са заложени в Профила на стажантската позиция като част от 
очакванията на работодателя.

Дейност Подбор на стажанти

Определете участниците в процедурата: лице за контакти, комисия за подбор (жури), 1. 
технически сътрудници.

Направете план-график с основните етапи на конкурса и се уверете, че всички отговорни 2. 
лица и заинтересовани страни са наясно и съгласни с него.

Определете процедура за преглед на документите на кандидатите и провеждането на 3. 
интервюта: оценяващи лица, критерии и стандарти за допускане до интервю, протокол 
с въпроси за интервюта, правила за контрол от страна на работодателя, катедрата, 
правила в случай на оплаквания от кандидати.

Подгответе 4. Обява за стажантска позиция въз основа на Профила на стажантската 
позиция.

Разпространете активно информацията за конкурса чрез публикуване на обявата в 5. 
уебсайт, изпращане на имейл, разлепяне на информационни табла и т.н.

Осигурете възможност за въпроси и предоставяне на допълнителна информация чрез лице 6. 
за контакти, телефон, електронна поща, приемно време.

След края на срока за кандидатстване, направете първо пресяване по документи.7. 

Подгответе график на интервютата въз основа на броя кандидати за всяка позиция и 8. 
възможностите на интервюиращите.

Известете недопуснатите до интервюта и поканете одобрените за интервюта 9. 
студенти според графика (допуснете известна е гъвкавост според възможностите на 
интервюираните да се явят).
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В случай, че интервюиращите и оценяващите документите не са едни и същи лица 10. 
(например подборът по документи се извършва от кариерния център, а интервютата 
– от отдел „Човешки ресурси“), осигурете време на интервюиращите за запознаване с 
документите.

Осигурете удобна зала за интервюта, материали, напитки.11. 

Проведете интервютата, така че работодателите и студентите да получат пълна 12. 
представа за взаимните очаквания.

След интервютата, известете студентите, които не са избрани за стажове и поканете 13. 
одобрените студенти за подготовката на индивидуалния стаж.

обява	за	стажантска	позиция
Съществена част от подбора на студентите е обявяването и разпространението 

на информация за конкурса. Тази информация трябва да е не само широко достъпна и 
навременна, но и изчерпателна и добре насочена към точните потенциални стажанти. 
Обявата за стаж е важен инструмент за успеха на етапа на подбор. Предлагаме ви образец 
на обява.

Документ Обява за стажантска позиция

Какво 
представлява

Обявата е основното средство за разпространение на информацията за 
конкурса и условията за участие. Целта й е да даде в кратък текст максимално 
много информация за предлагащия стажа и условията на стаж. Информацията 
трябва да е достатъчна, за да може студентът да вземе решение дали да 
кандидатства. Освен това, обявата е и публичен ангажимент на фирмата и 
организаторите на стажа към успешните кандидати; тя е един вид оферта, по 
която двете страни се задължават да изпълняват бъдещи роли. Това е особено 
важно предвид често цитираният проблем за недостатъчно развиваща 
работа за стажантите. Подробната обява съответства на принципите на 
равнопоставеността, прозрачността, ученето и ползата от стажа.

Кой и как го 
използва

Обявата се изготвя от организаторите на конкурса – кариерен център, 
факултет, катедра или служители на фирмата. Може да използвате 
елементите на обявата (информация за фирмата, условия на работа и т.н.), 
като ги попълните с конкретна информация за вашите стажове. Предложеният 
документ е подобен на стандартната обява за работа, но ние развихме 
допълнително секцията „условия на работа“, защото стажантската позиция 
не е стандартна работна позиция и е важно студентите да имат конкретна 
представа какво ще правят по време на стажа.

Какви връзки 
има с други 
документи

Обявата за стаж се базира на информацията от Профила на стажантска позиция, 
предоставен от фирмата и одобрен от катедрата. Също така, обявата е част 
от процедурата „Подбор на стажанти“, и съдържа информация за нея (изисквани 
документи, срокове, етапи, лице за контакт и др.)

Как да го 
адаптирате

Обявата за стаж е сравнително прост документ, подобен на стандартната 
обява за работа. Почти всички елементи, които включихме в обявата, са 
необходими за информирането на кандидатите. Преценете доколко познати 
са фирмата и позицията, за които се кандидатства, за да дозирате детайлите 
в представянето. Предвид досегашния опит на студентите, сред които 
набирате стажанти (например, непривлекателни стажове или формални 
стажове без реална работа), преценете доколко е важно обявата ви да заявява 
сериозните цели и ангажименти по стажа. Това ще ви помогне да привлечете 
мотивираните студенти и да не подвеждате студентите, които нямат 
вътрешен интерес да учат в реална среда.
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Представяме ви примерен текст за обява за стаж в малко предприятие.

Обява за стажантска позиция

„Тест България” ООД
една от водещите фирми за адаптиране на психологически тестове, набира стажанти

Информация	 за	фирмата: „Тест България“ ООД е създадена през 2005 г. като представител 
за България на водещата в Италия и една от най-големите в Европа компании за издаване на 
тестове Giunti OS S.r.l. В компанията работят 5 служители на постоянен трудов договор и 20 на 
граждански договор, които заедно образуват креативен, гъвкав и сплотен екип. Сред основните 
клиенти на „Тест България” ООД са частни компании, държавни институции, психолози на 
индивидуална практика и др. „Тест България” ООД има богат опит в провеждането на стажове 
със студенти от СУ, НБУ и европейски и международни университети.

Наименование	на	стажантската	позиция: Стажант в отдел „Издаване на тестове“

Брой	набирани	стажанти: 6-8

Период	на	стажа: май-септември 2010 г. (различните стажанти работят в различен период след 
индивидуално договаряне с компанията)

Времетраене	на	стажа: 240 работни часа

условия	на	работа:
Работа в офис;••
Участие в проекти за адаптиране на психологически тестове;••
Гъвкаво работно време;••
Заплащане, предвидено в рамките на проект, финансиран от Европейския социален ••
фонд
Работа с утвърдени професионалисти в сферата на адаптирането и стандартизирането ••
на психологически тестове;
Възможност за развиване на умения в сферата на психометричние методи, ••
статистическия анализ, интерпретирането на тестови резултати.

Изисквания	към	стажантите:
Базисни познания за систематичния анализ, администрирането на тестове, ••
психометричните методики;
Много добро ниво на владеене на английски, немски и/или италиански език (поне B2 ниво ••
от Europass Language Proficiency);
Отлично владеене на MS Office;••
Организираност, отговорност;••
Добри аналитични способности.••

Желаещите да кандидатстват за предложените стажантски позиции могат да изпратят 
CV Europass формат и мотивационно писмо в срок до 15	 март	 2010 г. на e-mail адрес: 
office@career-ff.org.

За допълнителна информация можете да се свържете с посоченото лице за контакти:
Диана Дианова
Оперативен мениджър – Кариерен център Философски факултет
GSM: 0999 999999

Признаване	на	възможности	за	стаж,	предложени	от	студентите
В този етап имате уникалната възможност да въвлечете студентите в 

изграждането на стажантска програма и партньорства с работодатели. Препоръчваме ви 
да предвидите и обявите процедура, по която фирми и институции, които студентите 
проактивно са открили като възможности за стаж, да бъдат включени в стажантската 
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ви програма. По този начин ще бъде подпомогната работата ви по търсене и създаване 
на контакти с работодатели. От гледна точка на студентите ползата е двойна – по-
висока мотивация поради активно и персонално, а не реактивно кандидатстване за стаж; 
по-голяма равнопоставеност в отношенията с фирмата. Очевидно при този сценарий за 
конкретната позиция конкурс няма да има. При набиране на студенти за други или бъдещи 
стажантски позиции можете да включите работодателя наравно с всички останали 
фирми. Нашето мнение е, че мотивацията и подготовката на студента, договорил стаж 
с работодател, са достатъчно добри, за да е направят конкурса ненужен от гледна точка 
на принципите на ученето, равнопоставеността и ползата. Но затова е нужна процедура 
с ясни критерии за признаване на стажа.

Процедурата за признаване на предложения за стаж трявба да включва главните 
елементи от системата за стажове до момента: хармонизиране на нуждите на фирмата 
от стажанти и учебните цели на специалността. Това означава фирмата да представи 
Профил на стажантската позиция, съответстващ на Профила на компетенциите на 
студентите, и да бъде постигната договорка за организацията и провеждането на 
стажа.

Записване	на	дейностите	по	съчетаване	на	интересите
За този етап е важно да поддържате база данни с кандидатите, в която да 

съхранявате автобиографиите на явилите се на конкурса. Кариерните центрове 
използват бази данни с резюмета, за да разпространяват обяви за работа и стаж сред 
студентите. Възможно е, в случай на отпадане на някои от стажантите по време на 
стажа, да се наложи да потърсите други кандидати сред подалите документи.

 Протоколите от подбора, включващи класирането на кандидатите, е 
добре да съхраните до края (отичтането) на стажантската кампания, с цел прозрачност 
и отчетност.

Заключение
Във втория етап от процеса на провеждане на стаж, договорените между 

работодателя и академичната институция параметри биват предложени на студентите 
като възможности за стаж. Чрез процедура на конкурентен и справедлив подбор, най-
подготвените студенти намират най-подходящите места за практическо обучение. За 
вас е важно да завършите този етап с постигането на добро съчетание на интереси, 
възможности и очаквания от всички страни. В следващия етап ще проектирате 
индивидуалния стаж в конкретна среда за всеки отделен студент.
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тРЕтИ	ЕтАП:	СтАРтИРАНЕ	НА	СтАЖА6.	

В тази глава ще научите:
Как да подготвите успешен стаж по конкретна позиция;••
Как да планирате работата на ментора по време на стажа;••
Как да планирате работата на академичния наставник по време на ••
стажа;
Как да координирате правата и отговорностите на студента, ментора и ••
наставника.

Междинна	цел
Целта на този етап от стажантската програма е да се планират и уговорят 

конкретните условия на индивидуалния студентски стаж. Тези условия включват правата 
и отговорностите на трите основни участници в стажа – студента, фирмения ментор 
и академичния наставник. Също така, условията на работа по време на стаж, графикът, 
задачите и начините на оценяване на наученото се уточняват и договарят в тази фаза 
на програмата.

Основният документ, който регламентира и описва предстоящия стаж, е 
Индивидуалната програма за провеждане на стаж. Тя съдържа ангажиментите на 
работодателя, поети до момента чрез Профила и Обявата за стажантска позиция. В 
индивидуалната програма също се разписват и очакваните от наставника и ментора 
отговорности. Ще опишем тези документи по-долу.

Профил	на	ментора
Менторът е опитен и уважаван специалист в организацията, където практикува 

стажантът. Менторът оказва професионална и персонална помощ на стажанта във 
формален и неформален контекст, с цел да улесни, подпомогне и подобри неговото 
практическо учене и професионално развитие, чрез инструкция, личен пример, застъпване, 
съветване, споделяне на своя опит и знания и др.

Документ Профил на ментора

Какво 
представлява

Профилът е един вид длъжностна характеристика, описание на функциите, 
които менторът може да изпълнява, за да протече успешно стажът. Профилът 
се състои от роли (по-общи компетенции, задачи на ментора) и съответните 
им описания. Предлаганият пример съдържа всички възможни функции, които 
нашият екип формулира за проекта.

Кой и как го 
използва

Мениджърът на организацията-работодател подбира най-подходящите и важни 
функции за доброто провеждане на индивидуалния стаж. Тези функции се възлагат 
на ментора. Останалите функции могат просто да отпаднат или да бъдат 
възложени на други ангажирани лица (описани в схемата). Отговорностите 
на ментора трябва да бъдат приети от останалите участници в стажа – 
студента и представителя на катедрата/обучаващото звено (наставника).
Профилът може да бъде използван още за:
Определяне на критерии за вътрешнофирмен подбор на ментори; 
Набелязване на области за обучение на ментора; 
Създаване на приложение към длъжностната характеристика на служителя, 
поел ангажименти като ментор;
Оценка на представянето на ментора.

Какви връзки 
има с други 
документи

Избраните от Профила функции се пренасят в Индивидуалната програма за 
стаж като поети отговорности на ментора.



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  
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Как да го 
адаптирате

Изберете най-важните и необходими функции за конкретната стажантска 
позиция. Ако считате, че описаните функции не са достатъчно конкретни, 
може да ги преформулирате в още по-ясни действия (например колко пъти и 
кога менторът обсъжда със стажанта натрупания опит). Възможно е също 
така да включите по-общи компетенции като комуникативност, чувство за 
хумор или наблюдателност.

Профил на ментора

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ментор

Студент 
стажант

Технически 
сътрудник в 

образователното 
звено

Академичен 
наставник

Ръководител 
стажове в

образователното
звено

Мениджър във 
фирмата

Компетенции (Роли) Описание

Създава и поддържа работни 
и лични взаимоотношения със 
стажанта
(Партньор)

Създава отношения на доверие и уважение със стажанта;••
Окуражава стажанта за диалогични и равнопоставени ••
взаимоотношения;
Определя взаимните очаквания със стажанта;••
Полага усилия да разбере личния стил на общуване и работа ••
на стажанта и подхожда гъвкаво към него;
Определя роли на взаимодействие и начини за ••
комуникация;
Наблюдава и управлява заедно със стажанта динамиката ••
на взаимоотношенията им.

Поддържа рамката на стажа
(Регулатор)

Познава и следи за спазването на правилата, по които ••
протича стажът;
Познава и се ръководи от етичните стандарти на своята ••
професия;
Познава и обяснява разликите между менторството и ••
консултирането, коучинга, ръководенето;
Комуникира с всички ангажирани със стажа лица;••
Насочва стажанта към други ангажирани лица по въпроси ••
от тяхната отговорност;
Координира правилата на стажа с реда на работа в ••
организацията;
Изисква обяснение и налага санкции при нарушаване на ••
правилата на стажа.
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Подкрепя нагласа за учене чрез 
действие у стажанта
(Мотиватор)

Полага усилия да разбере и комуникира нуждите на ••
стажанта за практическо учене;
Подпомага осъзнаването от стажанта на своите нужди и ••
мотивация за стаж;
Познава профила на компетенциите на стажанта;••
Окуражава стажанта да поема отговорност;••
Посочва на стажанта постиженията в работния му ••
опит;
Подпомага стажанта да учи от грешките си;••
Споделя радостта от успехите на стажанта.••

Осигурява ресурси за успешното 
протичане на стажа
(Доставчик на ресурси)

Подпомага адаптирането на стажанта към работата;••
Представя стажанта в екипа;••
Осигурява подкрепа от ръководителя;••
Запознава стажанта с работното пространство и ••
правила;
Осигурява на стажанта материали и оборудване за ••
изпълнение на работата му.

Създава план за работа
(Планьор)

Познава програмата за стаж;••
Познава уменията и областите за развитие на стажанта;••
Подпомага стажанта да си поставя цели в работата, ••
които са постижими, измерими, срочни и ясни като учебна 
стойност;
Окуражава прилагането и изпробването на нови подходи;••
Предизвиква стажанта да мисли креативно за работата ••
си;
Подпомага стажанта да формулира рисковете и ••
притесненията си;
Подпомага стажанта да оцени от какви ресурси има ••
нужда;
Постига съгласие по начина на наблюдение и оценяване.••

Придружава стажанта в 
изпълнението на плана
(Инструктор)

Възлага текущи задачи в съчетание с планираните;••
Дава инструкции при изпълнението на задачи;••
Показва правилно изпълнение;••
Служи като ролеви модел;••
Регулярно обсъжда със стажанта изпълнението на плана, ••
проблемите и възможните промени;
Поема и отчита свои ангажименти между срещите;••
Обсъжда със стажанта възможни решения и резултати;••
Провокира стажанта за нови подходи към изпълнението;••
Контролира качеството на свършената от стажанта ••
работа
Дава обратна връзка;••
Подпомага стажанта да осмисли новия опит като учене.••

Споделя знание за бизнеса
(Експерт)

Разяснява на стажанта традициите и историята на ••
бизнеса;
Дава “вътрешна” информация;••
Предоставя специфични ресурси и инструменти – образци, ••
софтуер, книги и т.н.;
Помага за създаването на връзки с други ••
професионалисти;
Препоръчва организации и възможности за развитие в ••
бранша;
Обсъжда със стажанта кариерни възможности.••



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  
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Наблюдава и оценява напредъка 
и резултатите от стажа
(Оценител)

Наблюдава изпълнението на работата от стажанта;••
Дава постоянна обратна връзка;••
Води систематични записки за изпълнението на ••
стажанта;
Конструктивно изтъква факта, че стажантът не е ••
изпълнил планирана задача;
Обсъжда оценката на стажа със стажанта като средство ••
за учене;
Оценява себе си като ментор;••
Приключва отношенията с трети лица;••
Препоръчва бъдещи стъпки на стажанта;••
Попълва формуляри за оценка на стажа.••

Профил	на	академичния	наставник
Академичният наставник е преподавател от обучаващото звено (факултет, 

катедра), където учи студентът-стажант, който във формален и неформален контекст 
оказва професионална и персонална помощ на стажанта с цел да улесни и подобри неговото 
практическо учене и професионално развитие и подпомага академичната институция 
(специалността) в планирането, организирането, оценяването и признаването на 
стажовете.

Документ Профил на академичния наставник

Какво 
представлява

Профилът е един вид длъжностна характеристика, описание на функциите, които 
наставникът може да изпълнява, за да протече успешно стажът. Профилът се 
състои от роли (по-общи компетенции, задачи на наставника) и съответните им 
описания. Предлаганият пример съдържа всички възможни функции, които нашият 
екип формулира за проекта.

Кой и как го 
използва

Ръководителят на стажовете в катедрата/обучителното звено (обикновено това 
е Ръководителят катедра) подбира най-подходящите и важни функции за доброто 
провеждане на индивидуалния стаж. Тези функции се възлагат на наставника. 
Останалите функции могат просто да отпаднат или да бъдат възложени на други 
ангажирани лица (описани в схемата). Отговорностите на наставника трябва да 
бъдат приети от останалите участници в стажа – студента и представителя на 
работодателя (ментора).
Профилът може да бъде използван още за:

Определяне на критерии за подбор на наставници; ••
Набелязване на области за обучение на наставника; ••
Създаване на приложение към атестацията на преподавателя, поел ангажименти ••
като наставник;
Оценка на представянето на наставника.••

Какви връзки 
има с други 
документи

Избраните от Профила функции се пренасят в Индивидуалната програма за стаж 
като поети отговорности на академичния наставник.

Как да го 
адаптирате

Изберете най-важните и необходими функции за конкретната стажантска 
позиция. Ако считате, че описаните функции не са достатъчно конкретни, може 
да ги преформулирате в още по-ясни действия (например колко пъти и кога 
наставникът посещава мястото на провеждане на стажа). Възможно е също така 
да включите по-общи компетенции като комуникативност, чувство за хумор или 
наблюдателност.
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Профил на академичния наставник

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ментор

Студент 
стажант

Технически 
сътрудник в 

образователното 
звено

Академичен 
наставник

Ръководител 
стажове в

образователното
звено

Мениджър във 
фирмата

Компетенции (Роли) Описание

Планира стажове
(Планьор)

Познава целите на специалността и учебната програма;••
Участва в разработването и актуализирането на Профила на ••
компетенциите, давани от специалността;
Участва в разработването и актуализирането на целите и ••
правилата за провеждане на стажове по специалността;
Участва в разработването и актуализирането на документи, ••
свързани с провеждането на стажове по специалността;
Участва в разработването и представянето на ••
информационни и рекламни материали на специалността, 
свързани със стажантски програми.

Създава и поддържа 
контакти с ангажираните 
със стажовете страни
(Посредник)

Установява контакти с потенциални бази за стаж – компании, ••
организации, институции;
Представя се публично като лице за контакт и отговаря ••
на работодатели, които се свързват със специалността по 
въпроси за стажове;
Поддържа контактите и кореспонденцията между ••
работодателите, специалността и студентите-стажанти;
Подпомага партньорството между участниците и ••
разпределението на отговорностите и ресурсите.

Организира и провежда 
елементи от стажантската 
програма
(Организатор)

Участва в процедурите на съгласуване на стажовете с ••
работодателите;
Участва в процедурите по набиране и подбор на ••
стажантите;
Сътрудничи си с Кариерния център за провеждането на ••
стажовете;
Извършва дейности, възложени му от ръководителя на ••
стажовете в катедрата.



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  
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Създава и поддържа работни 
и лични взаимоотношения 
със стажанта
(Партньор)

Създава отношения на доверие и уважение със стажанта;••
Окуражава стажанта за диалогично и равнопоставено ••
отношение;
Определя взаимните очаквания със стажанта;••
Полага усилия да разбере личния стил на общуване и работа на ••
стажанта и подхожда гъвкаво към него;
Определя роли на взаимодействие и начини за комуникация;••
Наблюдава и управлява заедно със стажанта динамиката на ••
взаимоотношенията им.

Поддържа рамката на стажа
(Регулатор)

Познава и следи за спазването на правилата, по които ••
протича стажът;
Познава и се ръководи от етичните стандарти на своята ••
професия;
Познава и обяснява разликите между менторството и ••
консултирането, коучинга, ръководенето;
Комуникира с всички ангажирани със стажа лица;••
Насочва стажанта към други ангажирани лица по въпроси от ••
тяхната отговорност;
Координира правилата на стажа с реда на работа в ••
институцията/катедрата;
Води институционалната документация, свързана със ••
стажовете;
Изисква обяснение и налага санкции при нарушаване на ••
правилата на стажа;
Взима решения за прекратяване на стажа.••

Подкрепя нагласа за учене 
чрез действие у стажанта
(Мотиватор)

Полага усилия да разбере и комуникира нуждите на стажанта ••
за практическо учене;
Подпомага осъзнаването от стажанта на своите нужди и ••
мотивация за стаж;
Познава профила на компетенциите на стажанта;••
Окуражава стажанта да поема отговорност;••
Посочва на стажанта постиженията в работния му опит;••
Подпомага стажанта да учи от грешките си;••
Споделя радостта от успехите на стажанта.••

Наблюдава и оценява 
напредъка и резултатите 
от стажа
(Оценител)

Наблюдава изпълнението на работата от стажанта;••
Наблюдава динамиката на постигане на поставените ••
обучителни цели;
Приема и проучва сигнали за проблеми или оплаквания от ••
стажанта;
Предлага корекции на ментора и стажанта;••
Води систематични записки за практическото обучение на ••
стажанта;
Обсъжда оценката на стажа със стажанта като средство за ••
учене;
Оценява себе си като наставник;••
Приключва отношенията с трети лица;••
Препоръчва бъдещи стъпки на стажанта;••
Попълва формуляри за оценка на стажа;••
Преобразува стажа в предвидените по учебен план кредити, ••
оценка, позиция в дипломата;
Участва в други процедури на катедрата по оценка на стажа;••
Анализира опита от проведения стаж и актуализира ••
методологията за стаж с цел корекции и усъвършенстване;
Подготвя отчети за провеждането на стажантската ••
програма.
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Индивидуална	програма	за	стаж
За доброто провеждане на индивидуалния стаж е необходима екипна работа 

и взаимодействие между три страни: студента, ментора и академичния наставник. 
Описанието на предстоящия стаж съдържа отговорностите на трите страни, така, 
както са заявени в Обявата за стажанстка позиция, Профила на ментора и Профила на 
наставника.

Документ Индивидуална програма за стаж

Какво 
представлява

Програмата съдържа целите на индивидуалния стаж (учебни и работни), график 
на дейностите, начина на оценяване на работата и наученото от студента, 
отговорностите на студента, наставника и ментора, начина на комуникация 
и контакт. Това е най-важният документ от системата за стажове. Той 
допринася за принципите на сътрудничество, равнопоставеност, учене, полза, 
прозрачност и отчетност.

Кой и как го 
използва

Трите страни по програмата са студентът, менторът и академичният 
наставник. Чрез подписването на програмата те поемат отговорността да 
изпълнят задълженията си по стажа по координиран начин. Програмата служи 
на всеки от тях да планира и изпълнява очакваните действия. Документът 
може да бъде подготвен от Кариерния център, работодателя или сътрудника 
на катедрата.

Какви връзки 
има с други 
документи

В Програмата се пренасят изискванията и задачите към студента, заявени в 
Обявата за стажантска позиция; отговорностите на ментора и наставника, 
описани в техните Профили. Програмата съдържа също инструментите за 
текуща и крайна оценка на стажа (представени в етап 4 и 5).

Как да го 
адаптирате

Преценете колко подробно е необходимо да опишете плана на работа на 
студента. При всички случаи осигурете ясно описание на очакванията към 
студента, наставника и ментора и ясно описание на начина на оценяването на 
стажа.

Индивидуална програма за стаж

Информация	за	ангажираните	страни

Име на компанията,
име и длъжност на ментора,
информация за контакти

СтарТрекООД 
Петя Господинова, Маркетинг/PR директор 
gospodinova@startrack.bg; +359 2 345 654

Име на стажанта,
информация за контакти

Мария Петрова 
 maria.petrova@abv.bg; +359 888 888 888

Име на академичния наставник,
информация за контакти

Гл.ас.д-р Петър Петров, катедра Социология, Философски 
факултет, Софийски университет 
ppetrov@gmail.com; +359 888 56 56 56

Цели	на	стажа

Описват се обучителните цели на стажа и специфичните задачи, които ще бъдат възложени на 
стажанта в компанията, както и други приети от всички страни цели.

Какви знания ще 
получи стажантът

Стажантът ще научи структурата и правилата за писане на прес ••
съобщения до медиите, начините за намиране на канали за тяхното 
публикуване и средствата, които се използват при комуникация с 
медиите. 
Стажантът ще получи знания как да създава база данни и адресни ••
списъци, които се използват за целите на директния маркетинг.
Стажантът ще се запознае с особеностите на т.нар.маркетинг на ••
услугите и в частност промотиране на софтуерни решения.
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Стажантът ще получи възможност да усвои особеностите на ••
интервюирането и писането на материал за „добри практики” като 
част от дейностите по Връзки с обществеността.

Какви умения ще 
развие или подобри 
стажантът

Комуникативност••
Умения за работа в динамична среда••
Спазване на срокове••
Креативност••
Инициативност••
Умения за работа в екип••

Какво ще свърши стажантът за компанията
Писане на прес съобщения за един от продуктите на компанията и публикуването им в уеб ••
пространството;
Проучване на различни пазарни сегменти, към които компанията да насочи своите маркетинг ••
усилия;
Съдействие при подготовката на бизнес мисия в чужбина;••
Взимане на интервю от служители на Министерство на културата, които използват наш ••
продукт, с цел писане на текст „добри практики”;
Участие в подготовката на кампания за директен маркетинг;••
Съдействие при изготвянето на рекламни материали;••
Участие в корпоративни инициативи, тип изложение;••

Програма на дейностите

Период Дейност

10.05 – 14.05.2010 Въвеждане в работата, основни пояснения за фирмата, нейната 
дейност, за-познаване с екипа, запознаване с продуктите на фирмата и 
постиженията й.

17.05 – 21.05.2010 Запознаване със задачите по време на стажа. Обучение за спецификите на 
продукта, за които отговаря стажантът.

25.05 – 28.05.2010 Писане на прес съобщения за продукта DocuWare.

31.05 – 04.06.2010 Публикуване на прес съобщения.Участие в корпоративно изложение.

07.06 – 11.06.2010 Проучване на E-shops – генериране на база данни за целите на директен 
маркетинг

14.06 – 25.06.2010 Проучване на фирми, регистрирани по ISO 9001 – генериране на база данни 
за целите на кампания за директен маркетинг

28.06 – 02.07.2010 Дейности във връзка с подготовката на бизнес мисия в чужбина

05.07 – 09.07.2010 Участия в Семинари

12.07 – 16.07.2010 Интервю със служители от Министерство на културата. Писане на case 
study.

19.07 – 23.07.2010 Подготвяне на рекламна визия за маркетингови материали, тип 
брошури

26.07 – 30.07.2010 Подготвяне на рекламна визия на продукт за корица на списание. 
Обобщение и оценка на стажа.
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Оценяване на стажа

Оценяват се напредъкът по заложените умения, справянето с предвидените задачи, постигането 
на заложените резултати и провеждането на самия стаж.

Кой Кога Какво Как

Ментор Текущо Развитието на знанията и 
уменията

Наблюдения/записки и Анкета 
(по образец)

Ментор Крайно Постигане на резултати Оценъчен доклад/рецензия

Стажант Текущо Стажантската програма Наблюдения/записки и Анкета 
(по образец)

Стажант Крайно Постиженията по време на 
стажа

Доклад/проект, анкета за 
самооценка (по образец)

Наставник Текущо Стажантската програма Доклад за оценка

Наставник Крайно Постиженията на 
стажанта

Рецензия върху доклада/
проекта

Отговорности на ангажираните страни

Ментор Определя взаимните очаквания със стажанта;••
Познава и следи за спазването на правилата, по които протича стажът;••
Координира правилата на стажа с реда на работа в организацията;••
Подпомага адаптирането на стажанта към работата;••
Представя стажанта в екипа;••
Запознава стажанта с работното пространство и правила;••
Осигурява на стажанта материали и оборудване за изпълнение на работата ••
му.
Възлага текущи задачи в съчетание с планираните;••
Дава инструкции при изпълнението на задачи;••
Показва правилно изпълнение;••
Регулярно обсъжда със стажанта изпълнението на плана, проблемите и ••
възможните промени;
Контролира качеството на свършената от стажанта работа••
Дава обратна връзка;••

Стажант Съобразяване с условията и изискванията на работната атмосфера и среда••
Изпълнение на задачите поставени предварително от Ментора или други негови ••
помощници. 
Изписване на график относно посещеснието на стажанта на работното място ••
и неговото стриктно спазване.
Предупреждения при промяна на графика или невъзможожност за неговото ••
спазване.
Запознанство с вътрешните правилници и задължения на служителите и ••
цялостно му съобразяване с вътрешния ред.
Регулярно отчитане на извършената дейност на стажанта пред Ментора.••

Академичен 
наставник

Запознава се и консултира изготвянето на програмата на стажa ••
Създава и поддържа контакти с ангажираните със стажовете страни••
Създава и поддържа работни и лични взаимоотношения със стажанта••
Поддържа рамката на стажа, така както е зададена от координаторите на ••
проекта
Подкрепя нагласа за учене чрез действие у стажанта••
Наблюдава и оценява напредъка и резултатите от стажа••
Посещава стажанта на работното му място и се запознава с работната ••
среда
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Начин и 
периоди на 
комуникация

Регулярни срещи (поне веднъж седмично) между ментора и стажанта за ••
обсъждане на задачите и тяхното изпълнение.

Подписи

Ментор

Стажант

Академичен наставник

Договор	за	провеждането	на	стажа
Някои от катедрите или факултетите, с които нашият екип работи по проекта, 

имат практиката да сключват формални споразумения с работодателите. Например по 
нашия проект всяка от фирмите-участници сключи договор със Софийския университет. 
Факултети и специалности също могат да сключат споразумения, които са по-малко 
формални поради правната уредба на висшите училища (единствено юридическо лице 
е самият университет). Преценето доколко ви е необходимо да регламентирате 
допълнителни условия на протичането на стажа.

Други	документи	и	процедури
В Четвърта част на Наръчника прилагаме допълнителни полезни ресурси за 

работата на менторите и академичните наставници – основни трудности и умения в 
работата на ментора, примерна програма за обучение на ментори и наставници и др.

Записване	на	дейностите
Индивидуалните програми за стаж трябва да се съхраняват като част от 

индивидуалната партида документи на студента-стажант. Програмата е част от 
пакета, с който се удостоверява и признава стажа, заедно с формулярите за оценка, 
докладите и т.н.

Заключение
В рамките на етапа „Стартиране на стажа“ се залагат основите на качествения 

индивидуален стаж. Най-важното условие за това качество е подготовката и 
координацията на стажанта, ментора и академичния наставник. След като всички страни 
разбират добре и приемат плана на протичане на стажа, индивидуалният стаж може да 
стартира.
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ЧЕтВЪРтИ	ЕтАП:	ПРоВЕЖДАНЕ	НА	СтАЖА7.	

В тази глава ще научите:
Как да превърнете стажа в учебно преживяване за студента и за ••
фирмата;
Как да давате ефективна обратна връзка;••
Как да действате в случаи на инциденти и отклонения от плана на ••
стажа.

Междинна	цел
В периода на провеждане на стажа студентът работи по своята програма в 

организацията-работодател. Основната цел на този етап е да се реализира максимална 
учебна полза за студента, според заложените в програмата за стаж компетенции. 
Също така, важни цели на провеждането на стажа е той да допринесе за развитието 
на компанията-работодател и да отговори на изискванията на катедрата. На езика на 
бизнеса, този етап трябва да осигури максимална ефективност и ефикасност на стажа: 
вложените ресурси от време, усилия и пари от трите основни участника да произведат 
максимални ползи за всички. За да се осъществи това, ви предлагаме процедури, които 
описваме последователно по-долу.

учене	от	опита
Основните дейности на ментора и наставника са наблюдението на работата на 

стажанта, обсъждането на силните й страни и областите за подобряване, и измерването 
на напредъка по тях. 

Отговорността на ментора по време на протичането на стажа е много голяма. 
Наред със собствените си професионални задължения и въвеждането на стажанта в 
работата, той трябва да подпомага ученето на стажанта. Практическото обучение 
има различна логика от академичното.

Поставяне на 
цели 

Изпълнение, 
преживяване 

Анализ Наблюдение 

Схемата илюстрира практическото обучение (учене чрез преживяване или правене2). 
Това е логиката на всяко неформално учене като карането на колело или ползването на 
нов телефон. Нека проследим каква е ролята на ментора в ученето от опита по време 
на стаж.

2 Ученето от опита е разработено като концепция за първи път от Д. Колб. За повече 
информация, вижте Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. In C. 
Cooper (ed.) Theories of Group Process, London: John Wiley.
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Практическото обучение на стажанта започва с 1. поставянето на цели. 
Обучителните цели на стажа са заложени в Индивидуалната програма. Ролята 
на ментора е да поставя задачи на стажанта с нарастваща сложност, така 
че всяка задача да представлява стъпка, или междинна цел, за постигането на 
планираните компетенции. Менторите в нашия проект подчертаха важността 
на това да се поставят ясни цели (какво) и да се определят границите, в които 
стажантът може да взима решения и да изпробва различни начини (как) за 
изпълнение на задачите. Процесът на поставяне на цели включва обсъждане със 
стажанта на това постижимостта и ползата от следващата цел.

Стажантът извършва определени действия според разбирането си за задачата 2. 
и уменията и ресурсите,  с които разполага. Това е фазата на изпълнението. 
Използваме и понятието преживяване, за да подчертаем, че не всичко, което 
ще се случи по време на работата, е резултат от усилията на стажанта. Много 
от събитията и ситуациите, в които ще попадне, са извън контрола му, но са 
не по-малко ценен повод (или материал) за учене. Важното е натрупването 
на опит от работа по задачата в конкретната ситуация и екип. Ролята на 
ментора тук е да осигурява нужните ресурси за извършване на работата, да 
демонстрира извършването на действия за първи път, да дава личен пример 
със стила си на работа, да вдъхва увереност на стажанта.

Преминаването през определени преживявания само по себе си не е учене. За да 3. 
се превърнат преживяванията в придобит опит, те трябва да се наблюдават 
и осмислят. Ролята на ментора в тази критична фаза от цикъла на учене е да 
наблюдава работата на стажанта и да му дава обратна връзка. Наблюдението 
изисква време и внимание към детайлите, и най-вече нагласа у ментора да 
отложи изводите (обяснението и оценката си за поведението) до момента 
на натрупване на достатъчно впечатления. Наблюденията са материалът, 
който ще се анализира в следващия етап на цикъла на учене. Ако те са малко на 
брой (от един случай правим извод за уменията или нагласите на стажанта), 
заключенията на анализа няма да са валидни. Добра практика е менторът 
и стажантът да си водят записки с впечатленията и наблюденията си в 
работата, които после да обсъждат. Даването на обратна връзка дискутираме 
в следващата секция.

Цикълът на учене от опита завършва с 4. анализ на събраната чрез наблюдение и 
самонаблюдение информация. Менторът и стажантът обменят впечатления, 
сравняват наблюденията си и опитват да забележат закономерности. Какво 
в действията на стажанта изглежда, че се повтаря? Какви случаи са различни 
от обичайното? Какво е характерно за ситуациите, в които стажантът 
успява или не успява? Какво от открояващите се модели и стил на работа 
стажантът иска да запази и развие? Какво иска да промени? Какви следващи 
задачи са подходящи за развитие на уменията или за изпробване на нови, по-
работещи стратегии? Както може да видите, анализът служи за поставяне 
на нови цели, с оглед забелязаните трудности и за усъвършенстване на вече 
постигнатите навици чрез по-сложни задачи. Цикълът на учене продължава по 
време на целия стаж.

Наблюдение	и	обмен	на	обратна	връзка
Даването на обратна връзка е една от най-често присъстващите теми в 

обучението на персонала. Тук представяме кратки указания за това как се дава обратна 
връзка, за да постигнете промяна в поведението на другия. Две важни уточнения, 
свързани със студентските стажове. На първо място, отчитайте възприятието на 
студента към оценяването на работата му като (де)формирано от начина на оценяване 
в университета. Оценяването в университета най-често е санкциониращо, свързано със 
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стрес, с неясни критерии за успех, с индивидуално изпълнение, и с минимална информация 
за това какви са силните страни на студента и какви са областите, в които е нужно 
подобрение. Функцията на оценката по време на стажа е съвсем друга. Тя служи за 
подобряване на работата и откриване на талантите на стажанта. Затова е много важно 
оценката да е обратна връзка, подкрепяща информация, а не санкция. На второ място, 
менторите в нашия проект многократно изтъкваха собствената си нужда да получават 
обратна връзка от студентите относно стажа и менторската работа. За менторите е 
важно да получат информация за собствената си работа и „свежия поглед“ на стажанта 
върху организацията. Поради това говорим за обмен на обратна връзка, за равнопоставен 
диалог, в който всички страни учат и се развиват. Това също е съществена разлика от 
процеса в университета. 

Пример Принципи на даването на обратна връзка

Принцип Работещо Неработещо

Обратната връзка трябва да е 
конкретна.

“Преди 20 минути на срещата с 
клиентите, по време на увода в 
презентацията, ти...”

“Не презентираш добре.”

Обратната връзка да бъде 
колкото може по-скоро след 
коментираното поведение.

“Така, както попълваш 
таблицата – без полета, на 
клиентите може им е трудно 
да се ориентират.”

“Таблицата беше ужасна!”

Обратната връзка трябва 
да описва елементи на 
поведението, а не цялостна 
постъпка.

“Потропването ти по време 
на презентацията на мен ми 
създаде припряност.”

“Държеше се 
доста припряно на 
презентацията.”

Коментирайте поведението, а 
не личността на стажанта.

“Оставил си празни места в 
този текст.”

“Невнимателен си!”

Обратната връзка описва, а не 
тълкува поведението.

“Намръщи се, докато четеше 
заданието.”

“Не си доволен от 
заданието?”

Обратната връзка не трябва да 
е оценяваща, освен по споделен 
и ясен критерий.

“Говореше високо на 
презентацията и не можа да 
чуеш въпросите на клиентите.”

“Твърде шумно говориш!”

В обратната връзка се обяснява 
какви са последствията и 
защо е важно да се коригира 
поведението

“Говореше високо на 
презентацията, което може 
би ти попречи да чуеш и 
отговориш на въпросите на 
клиентите.”

“Не прави така!”

Ако сте изпитали силни чувства 
на гняв, раздразнение или 
удовлетворение от работата 
на стажанта, споделете ги в 
обратната връзка.

“Анализът ти засяга 
неизследвани от нас теми и 
стигаш до изненадващи изводи, 
които ще ни помогнат да 
предложим на клиента нови 
идеи. Много съм доволен.”

“Браво!”

Обратната връзка не трябва 
да е напълно категорична по 
отношение на твърдения.

“Струва ми се, че се намръщи, 
когато погледна за първи път 
заданието?”

“Не ти харесва“.

Обратната връзка ще е още по-ценна, ако обсъждате и сравнявате впечатленията си и с 
другите членове на екипа. Така стажантът ще може да прецени как се възприема поведението 
му от по-голяма група хора (по-обективно). Това трябва да става с такт.
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Не забравяйте да давате и положителна обратна връзка – тя ще помогне на стажанта да 
се ориентира какво трябва да прави и ще придаде по-голяма достоверност на критичната 
обратна връзка.

Покажете ясно на стажанта, че обратната връзка е двустранен и равностоен процес, в 
който си помагате взаимно да подобрявате изпълнението на работата си. Много е важно 
стажантът да не чувства обратната връзка по начина, по който чувства оценката в 
университета!

Инциденти	и	корективни	действия
Описаният цикъл на учене е желаният от всички и най-вероятен път на протичане 

на стажа. По време на работата стажантът ще прави грешки, които чрез механизмите 
на наблюдението, обратната връзка и анализа ще бъдат полезна част от придобития 
опит. Определени отклонения от индивидуалната програма обаче няма да могат да се 
отработят в цикъл на учене и ще трябва да бъдат анализирани по друг начин. Наричаме 
тези отклонения инциденти. Това са събития и действия, които правят невъзможно 
постигането на целите на индивидуалната програма. Ако преценявате, че е налице такъв 
инцидент, важно е да вземете решение заедно със студента и академичния наставник 
за това какви промени в работата или в индивидуалната програма ще помогнат за 
успешното осъществяване на стажа. Възможно е да се наложи и прекратяване на стажа.

Прекратяването на стажа е малко вероятен изход, но е добре да имате 
предварителна уговорка между студента, работодателя и университета за това какви 
са последствията от прекратяването на стажа, как се променят те в зависимост от 
причините за прекратяването, какви са процедурите за комуникация. Последният елемент 
е важен, за да се удостовери прекратяването на стажа в документите на академичната 
институция.

Междинни	отчети
Наред с текущия обмен на обратна връзка, може да предвидите междинно отчитане 

на протичането на стажа, с което да обобщите постиженията и възможностите за 
подобряване на работата на стажанта и ментора. Това е особено необходимо при 
стажове с продължителност повече от 6 седмици. Междинното отчитане може да е 
по-неформално, например среща в екипа, или да бъде направено чрез отделен документ. 
Предлагаме ви един формуляр за междинна оценка на стаж, попълван от академичния 
наставник.

Документ Форма за междинен отчет на академичния наставник

Какво 
представлява

Документът подпомага структурирането на оценката на стажа от страна 
на академичния наставник. Целта му е да обобщи в удобен за ползване вид 
постиженията и областите за подобрение в текущата работа на стажанта. 
Междинният отчет подпомага постигането на по-ефективно учене от опита 
по време на стаж.

Кой и как го 
използва

Междинният отчет може да се подготви от академичния наставник след 
посещение в организацията-работодател, и въз основа на текущата комуникация 
със стажанта и ментора. Отчети могат да направят и стажанта и ментора. 
Препоръките от отчета се използват за подобрение на индивидуалния стаж 
от студента и ментора.

Какви връзки 
има с други 
документи

Отчетът покрива областите, набелязани от Индивидуалната програма за стаж. 
Информацията от Междинния отчет може да бъде използвана в крайното 
отчитане на стажа.
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Как да го 
адаптирате

Дали да ползвате междинен отчет като инструмент за калиброване на стажа 
е въпрос на преценка от ваша страна доколко той е небходим (какво развитие 
има стажантът спрямо плана) и доколко е възможен (колко информация и 
впечатления имате). Обсъдете със стажанта и ментора как биха ползвали 
отчета и какво би било най-ценно за тях като информация. Може да включите 
допълнителни критерии за оценка и въпроси в отчета с оглед на Индивидуалната 
програма за стаж и на конкретната организация.

Форма за междинен отчет на академичния наставник

Име на академичния наставник: ......................................................................................................
ВУ: ..........................................................., факултет: .............., катедра: ........................................

Име на стажанта: ...............................................................................................................................
Фирма, в която се провежда стажът: ...............................................................................................
Име на фирмения ментор: ................................................................................................................

Оценете наблюденията си за качеството на стажантската програма по изброените 
параметри спрямо следната скала за оценка:
          4 – високо ниво
          3 – задоволително ниво
          2 – незадоволително ниво
          1 – ниско ниво

 Характеристики на стажантската програма Оценка 

 Съответствие между извършваната дейност и академичната подготовка 
на стажанта

1 2 3 4

 Ниво на сложност на дейностите 1 2 3 4

 Интензивност на дейностите 1 2 3 4

 Разнообразие на дейностите 1 2 3 4

 Яснота на задачите 1 2 3 4

 Усвояване на специализирани професионални умения 1 2 3 4

 Използване на специализиран софтуер 1 2 3 4

 Физически условия на труд – работно пространство, осветление и др. 1 2 3 4

 Взаимодействие с фирмения ментор 1 2 3 4

 Взаимоотношения на стажанта с екипа 1 2 3 4

 Удовлетвореност на стажанта от работата 1 2 3 4

 Удовлетвореност на стажанта от организацията на стажантската 
програма

1 2 3 4

 Удовлетвореност на стажанта от собственото представяне 1 2 3 4

 Удовлетвореност на фирмения ментор от представянето на стажанта 1 2 3 4

Обобщете впечатленията си от стажантската програма на ................................ (име на 
стажанта). Отбележете детайлите, които Ви направиха най-силно впечатление.

Какви препоръки бихте дали за подобряване на стажантската програма на този етап?

Дата: .....................                                            Подпис на академичния наставник: .......................
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Други	документи	и	процедури
Можете да допълните процедурите на етапа на провеждане на стажа съгласно 

Логическата схема. Така например, може да уговорите между студента, наставника и 
ментора, периоди и формати на провеждане на срещи. Може да предвидите изрично 
студентът и менторът да си водят записки с наблюденията по време на стажа. Нашият 
опит в проекта показа, че менторите и стажантите предпочитат обсъждането на 
работата да става неформално, в хода на работата.

Записване	на	дейностите
Препоръчваме ви междинните отчети и решенията относно инциденти по време 

на стажа да съхранявате в индивидуалната партида документи на студента-стажант. 
Те ще бъдат необходими при крайното отчитане на стажа.

Заключение
Етапът на провеждане на стаж е съществената част от стажантската програма. 

Най-важната му задача е осигуряването на качествено и ефикасно усвояване на умения от 
стажанта. За това отговорност носят и трите ангажирани страни – студент, ментор 
и наставник. След успешното протичането на стажа съгласно индивидуалната програма, 
стажът трябва да бъде отчетен, оценен и удостоверен.
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ПЕтИ	ЕтАП:	ПРИКлюЧВАНЕ	НА	СтАЖА8.	

В тази глава ще научите:
Как да обобщите и оцените резултатите от стажа;••
Как да затвърдите обучителния ефект от стажа и да го поставите в ••
основата на бъдещото развитие на стажанта;
Как да хармонизирате оценките на стажа на трите ангажирани страни;••
Как да осигурите подобряване на бъдещите стажове чрез опита от ••
настоящите;
Как да приключите индивидуалния стаж.••

Цел	на	етапа
Това е последната фаза от провеждането на един индивидуален студентски стаж. 

Приключване означава завършване на планираната работа, оценяване на усвоените 
умения и опит, осмисляне на процеса в посока усъвършенстване на бъдещи стажове. Всички 
страни трябва да получат ясна представа за това какво се е случило по време на стажа, 
какво е работило успешно, до каква степен са постигнати целите на Индивидуалната 
програма за стаж.

оценка	на	стажа
Приключването на стажа изисква оценяване на наученото и на начина на учене. Тази 

оценка е качествено различна от оценката по учебни предмети. Първо, оценката на стажа 
е обърната към бъдещето, а не е просто удостоверяване на покрити критерии. Оценката 
от стажа трябва да съдържа описание на ресурсите на студента и на областите за 
бъдещо развитие. По този начин тя е полезна за последващото обучение в университета 
и в професията. На второ място, оценката е описателна, а не просто отмерваща. За 
да е полезна за развитието на студента и стажантската програма, оценката съдържа 
подробни впечатления и примери относно конкретни критерии за работа. Тя не е само 
едно число. По този начин оценката е и добре обоснована и прозрачна. Третата важна 
разлика е в оценяването на процеса на учене, а не само на резултата. Оценката включва 
описание и на протичането на стажа и усилията на студента, ментора и наставника. 
Може би най-важната разлика е в съвместния процес на оценяване – заедно и взаимно – на 
студента, ментора и стажанта. Всяка от трите страни оценява стажа. По този начин 
крайната оценка е резултат от различни гледни точки, от сравняването и наслагването 
на три перспективи. Това прави оценката по-богата, по-правдоподобна, полезна за всички. 
В крайна сметка, тези различия дават възможност, може би първата в обучението на 
студента, оценката да бъде възприета не като санкция, а като опит, от който може да 
се учи.

За да постигнем този тип оценка, създадохме три документа за оценка на стажа, 
с които да работят трите ангажирани страни. Чрез едновременното използване на 
документите гарантираме принципите на сътрудничество, равнопоставеност, учене, 
прозрачност и отчетност на стажовете.

Документ Формуляр за оценка на стажа (от стажанта)

Какво 
представлява

Формулярът е предварително подготвен въпросник за оценка на стажа от 
стажанта, тоест, от една страна за самооценка на свършената работа и 
наученото, а от друга – за оценка на организацията на стажа. Формулярът 
на стажанта е най-подробният отчетен документ, поради главната роля и 
важността на гледната точка на стажанта.
Три основни типа въпроси структурират оценката. Част от въпросите 
са затворени, по предварителни теми и със зададени отговори, които 
стажантът оценява; част са отворени: стажантът отговаря свободно според



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“

50

впечатленията си; и част от въпросите се попълват от стажанта според 
Индивидуалната програма за стаж (виж следващата точка).

Кой и как го 
използва

Формулярът се попълва от стажанта след завършването на работата по стажа. 
Той служи и на ментора – за обобщаване на впечатленията от стажа, и на 
наставника – за оформяне на академичната оценка на стажа. За да ви помогнем 
да се ориентирате в документа, част от секциите са попълнени с примерни 
отговори.
Първата секция на документа дава възможност на стажанта да самооцени 
развитите умения. В графа „компетенции“ стажантът попълва знанията и 
уменията, заложени като цели в Индивидуалната програма за стаж. По този начин, 
всеки стажант има индивидуализиран отчет, в който оценява заложените и желани 
в началото на стажа компетенции. Всяка от тях се оценява от 1 до 10, а освен 
това стажантът оценява и промяната – с колко се е повишила тази компетенция 
за времето на стажа. Накрая, за всяка компетенция стажантът посочва до 5 
примера, в които умението се е проявило в работата. По този начин, оценката не 
е просто число, а е и описание на желаното поведение. Оценката е едновременно 
количествена и качествена, едновременно крайна и показваща промяната.
Секция 2 оценява свършената работа по предварително формулирани критерии, 
по които стажантът се самооценява от 1 до 5. Въпросите са затворени и 
изискват само количествена оценка. В края на секцията даваме възможност за 
добавяне на критерии според конкретния стаж, и за описание в свободен текст 
на най-важните изводи.
Секция 3 покрива самооценка на личните качества и отношенията в екипа, 
тоест, на персоналните аспекти на работата. Предлагаме затворени въпроси – 
твърдения, които стажантът оценява от 1 до 5. Отново даваме възможност за 
допълване на въпросите и обобщение на изводите.
Секция 4 съдържа обобщаващи въпроси за ключовите изводи по време на стажа. 
Тук даваме възможност за свободно осмисляне и формулиране на наученото.
Секция 5 е посветена на оценката на стажа като организация. Тя е съдържа оценка на 
работата на ментора и по-точно на предвидените в Индивидуалната програма за 
стаж Отговорности на ангажираните страни, съответно от Профила на ментора. 
По този начин менторът се оценява според планираните и поети ангажименти. 
Останалите въпроси от секцията са отворени, подпомагащи формулирането на 
препоръки от първа ръка за подобряване на стажантската програма.

Какви връзки 
има с други 
документи

Формулярът ползва информацията от Индивидуалната програма за стаж: от нея 
се взимат оценяваните компетенции на стажанта и ангажименти на ментора. 
Попълненият формуляр се използва от наставника за определяне на академичната 
оценка на стажа. 

Как да го 
адаптирате

Предложеният формуляр е подробен и обхваща много аспекти на стажа и 
обучението. Една от трудностите за прилагането му е стажантът да отдели 
време за попълването на формуляра. В момента структурата на формуляра 
включва оценка на компетенциите (наученото), свършената работа, личните 
качества и отношения по време на стажа, ключовите изводи и оценката на стажа 
като организация. Ако искате да съкратите формуляра, може да направите две 
неща: да намалите броя въпроси във всяка секция или да съкратите секции, които 
смятате за по-малко важни във вашата ситуация. Във всеки случай, препоръчваме 
ви да запазите разделянето на оценката на оценка на наученото и оценка на 
стажа.
Друга посока, в която може да промените формуляра, е да решите по друг начин 
дилемата „индивидуализиран или стандартен формуляр“. В нашия формуляр има 
както стандартни, еднакви за всички въпроси, така и специфични за всеки стажант 
критерии; както въпроси, предполагащи свободен отговор, така и твърдения за 
количествено оценяване. Стандартните въпросници се попълват и обработват 
бързо. Индивидуализираните дават повече и по-полезна информация – както на 
отговарящия, така и на четящия отговорите.
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Формуляр за оценка на стажа (от стажанта)

Име на ментора:
Име на стажанта:
Дата:

I.	Самооценка	на	развитите	по	време	на	стажа	целеви	знания	и	умения	(взимат се от целите 
в Програмата за стажа)

Компетенции оценка	(от	1	до	10) Подобрение	(от	1	до	10)

1. Знания и умения в областта на 
програмирането

9 1

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

При разучаване на възможностите и приложението на MS Visual Studio 2005.1. 
В разработването на тестови примери с използване на MS C++.2. 
При използването на външни библиотеки.3. 
В разработване на тестови примери с използване на команден език.4. 
При изпълнението на задачи по изработването на графичен интерфейс към Caddie.5. 

2. Умение за работа в реална 
среда и работа в екип.

10 1

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

При участието в срещи на екипа за обсъждане на настоящи цели и проблеми.1. 
При координацията на промени в проекта.2. 
При изясняването на изискванията към зададената задача.3. 
При обсъждането на идеи с другите участници в екипа.4. 
Във взаимното обучение между стажантите в екипа.5. 

3. Умения за работа със сорс код 9 1

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

При запознаването с фирмените процедури за ползване на сорс код.1. 
При четенето на документацията.2. 
При записването на код.3. 
При извършването на промени на съществуващ код.4. 
При дебъгване.5. 

4. Умения по документиране на 
дейностите по проектите

7 1

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

При изготвянето на спецификации.1. 
При ежеседмичното отчитане на работата.2. 
При разбирането на документи, написани от други членове на екипа.3. 

5. ...  

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

Оценявайте компетенциите по скалата от 1 до 10 според Вашата преценка. Използвайте 
своите наблюдения по време на стажа. Значението на стойностите е от 1 – напълно непроявена 
компетенция до 10 – обичаен начин на работа. Подобрението оценявайте като разликата в 
единици между началното и крайното ниво на проява на компетенцията, според субективното си 
усещане.
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Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“

52

II.	Самооценка	на	постиженията	в	работата

Критерии оценка

Как бихте оценили натовареността си в сравнение със служител на подобна 
позиция?

50%

Как бихте оценили приноса си в сравнение със служител на подобна позиция? 40%

Вие изпълнихте планираните за стажа задачи. 5

Вие изпълнихте допълнителни възложени задачи. 5

Вие поемахте и изпълнявахте задачи по своя инициатива и самоконтрол. 4

Вие спазвахте работното време. 5

Вие спазвахте сроковете за изпълнение на задачите. 4

Вие подреждахте равномерно изпълнението на задачите си във времето. 5

Вие изпълнихте задачите с качество, сравнимо с работата на служител на 
фирмата.

4

Вихте избирахте икономични и ефикасни подходи при изпълнението на 
задачите.

4

Вие поддържахте работното си място и оборудване в ред и удобство за 
използване.

5

Вие използвахте разнообразни и уместни ресурси, източници на информация и 
помощ.

4

Вие отчитахте задачите си навременно и изчерпателно. 5

Вие разрешавахте успешно проблеми, възникващи по време на изпълнението 
на задачите.

5

Вие взаимодействахте добре с другите служители при изпълнението на 
комплексни задачи. 

5

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето си и Вашите 
изводи:
Силни страни: успешно справяне с поставените задачи,бързо усвояване на новите умения.
Слаби страни: липса на достатъчно опит в разработването на софтуерни продукти, необходимост от 
проверка на завършваните задачи.

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.
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III.	Самооценка	на	личните	качества	и	отношенията	на	стажанта	с	екипа

Критерии оценка

Вие успяхте да се адаптирате бързо и успешно към работната среда и екипа 
на фирмата.

5

Вие успяхте да намерите и изградите своето разпознаваемо място в екипа. 4

Вие успяхте да създадете положителни отношения с членовете на екипа. 5

Вие изразявахте и отстоявахте своето мнение успешно в екипа. 4

Вие демонстрирахте силна мотивация за работа. 5

Вие внесохте нови идеи и енергия в екипа. 3

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето си и Вашите 
изводи:
Силни страни: добра комуникация с членовете на екипа, желание за сътрудничество.
Слаби страни: недостатъчно опит, за да давам идеи и препоръки.

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

IV.	Ключови	изводи

Какво беше най-важното, което научихте и усвоихте по време на стажа? Как ще го използвате 
в бъдеще?
Освен уменията в програмирането, които придобих, намирам за важни още и тези за работа в екип и за 
разпределяне на времето. Те със сигурност ще са ми от полза в бъдеще.

Кои са най-важните области, в които преценявате, че трябва да положите целенасочени усилия 
за усъвършенстване? Как ще го направите?
По-бързото изпълняване на поставените задачи. Чрез натрупване на опит и рутина на някои дейности и 
решения.

Обсъдете с Вашия ментор своите оценки за учебната полза от стажа.

V.	оценка	на	протичането	на	стажа

Моля, оценете работата на Вашия ментор по следните критерии:

Критерий оценка

1. Създава отношения на доверие и уважение със стажанта. 5

2. Окуражава стажанта за диалогично и равнопоставено отношение. 5

3. Насочва стажанта към други ангажирани лица по въпроси от тяхната отговорност. 5

4. Окуражава стажанта да поеме отговорност. 5

5.Представя стажанта в екипа. 5

...

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.
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До каква степен стажът протече по договорената програма? Какви отклонения имаше в нея, 
на какво се дължаха, как взехте решение да постъпите?
Стажът протече по договорената програма.

Какво бихте препоръчали от Вашия стаж като пример за добра практика, която да продължи?
Възможност за работа във фирма с изградено име.1. 
Добра работна среда и въвеждане в екипа.2. 
Добро отношение към новодошлите колеги.3. 
Ежеседмични срещи на ментора и стажанта.4. 

Какво бихте препоръчали да се промени в начина на провеждане на стажовете?
По-ясни указания за попълване на оценката на стажа.

Ако имате друг опит от стаж или работа, как бихте го сравнили с този?
Нямам предишен опит.

Документ Формуляр за оценка на стажа (от ментора)

Какво 
представлява

Документът дава възможност на ментора да опише своите впечатления от 
работата на стажанта и протичането на стажа. Това е въпросник по теми, 
покриващи тези от формуляра на стажанта. Препоръките и условностите от 
предходния документ са в сила и тук.

Кой и как го 
използва

Формулярът се попълва от ментора. Стажантът ползва информацията от него 
за обобщаване на наблюденията върху работата и ученето му. Академичният 
наставник ползва документа за оформяне на удостоверяването на стажа и 
вписването на оценката в дипломата.
Преди малко описахме подробно как се попълва Формулярът за оценка от 
стажанта. Аналогично и по-просто е попълването на настоящия документ. 
Поради това не представяме попълнен пример.

Какви връзки 
има с други 
документи

Формулярът ползва информацията от Индивидуалната програма за стаж: от 
нея се взимат оценяваните компетенции на стажанта. Попълненият формуляр 
се използва от наставника за определяне на академичната оценка на стажа.

Как да го 
адаптирате

Документът може да бъде значително изменен според преценката на вашите 
нужди и контекст. В указанията към стажантския формуляр описахме подробно 
как може да направите това.

Формуляр за оценка на стажа (от ментора)

Име на стажанта:
Име на ментора:
Дата:

I.	оценка	на	развитите	по	време	на	стажа	целеви	знания	и	умения	(взимат се от целите в 
Програмата за стажа)

Компетенции оценка	(от	1	до	10) Подобрение	(от	1	до	10)

1.

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

2. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:
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3. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

4. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

5.

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

Оценявайте компетенциите по скалата от 1 до 10 според Вашата преценка. Използвайте 
своите наблюдения по време на стажа. Значението на стойностите е от 1 – напълно непроявена 
компетенция до 10 – обичаен начин на работа. При описване на ситуациите бъдете конкретни 
и разграничавайте наблюдавано поведение от интерпретации на причини, мотиви и намерения. 
Подобрението оценявайте като разликата в единици между началното и крайното ниво на проява 
на компетенцията, според субективното си усещане.

II.	оценка	на	постиженията	в	работата

Критерии оценка

Как бихте оценили натовареността на стажанта в сравнение със служител 
на подобна позиция?

Като процент.

Как бихте оценили приноса на стажанта в сравнение със служител на подобна 
позиция?

Като процент.

Стажантът изпълни планираните за стажа задачи. От 1 до 5.

Стажантът изпълни допълнителни възложени задачи. От 1 до 5.

Стажантът поемаше и изпълняваше задачи по своя инициатива и 
самоконтрол.

От 1 до 5.

Стажантът спазваше работното време. От 1 до 5.

Стажантът спази сроковете за изпълнение на задачите. От 1 до 5.

Стажантът подреждаше равномерно изпълнението на задачите си във 
времето.

От 1 до 5.

Стажантът изпълни задачите с качество, сравнимо с работата на служител 
на фирмата.

От 1 до 5.

Стажантът избираше икономични и ефикасни подходи при изпълнението на 
задачите.

От 1 до 5.

Стажантът поддържаше работното си място и оборудване в ред и удобство 
за използване.

От 1 до 5.

Стажантът използваше разнообразни и уместни ресурси, източници на 
информация и помощ.

От 1 до 5.

Стажантът отчиташе задачите си навременно и изчерпателно. От 1 до 5.

Стажантът разрешаваше успешно проблеми, възникващи по време на 
изпълнението на задачите.

От 1 до 5.
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Стажантът взаимодействаше добре с другите служители при изпълнението 
на комплексни задачи. 

От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето на стажанта и 
Вашите препоръки:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

III.	оценка	на	личните	качества	и	отношения	на	стажанта	с	екипа

Критерии Оценка

Стажантът успя да се адаптира бързо и успешно към работната среда и екипа 
на фирмата.

От 1 до 5.

Стажантът успя да намери и изгради своето разпознаваемо място в екипа. От 1 до 5.

Стажантът успя да създаде положителни отношения с членовете на екипа. От 1 до 5.

Стажантът изразяваше и отстояваше своето мнение успешно в екипа. От 1 до 5.

Стажантът демонстрираше силна мотивация за работа. От 1 до 5.

Стажантът внесе нови идеи и енергия в екипа. От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето на стажанта и 
Вашите препоръки:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

IV.	Ключови	изводи

Посочете и коментирайте най-важните конкурентни предимства на стажанта, техните 
прояви и значение:

Посочете и коментирате най-важните области, в които стажантът трябва да положи 
целенасочени усилия за усъвършенстване:

Документ Формуляр за оценка на стажа (от академичния наставник)

Какво 
представлява

Документът е вторият отчет на академичния наставник за работата на 
стажанта. Това е третият основен елемент от оценката на стажа, гледната 
точка на третата ангажирана страна. Формулярът на наставника е по-кратък 
и с само с отворени въпроси. По този начин той е обобщение на останалите 
оценки и препоръка за академичната оценка на стажа. Свободният текст също 
така е по-свойствен за писането в академичната институция.

Кой и как го 
използва

Формулярът се попълва от академичния наставник и служи за основа на крайната 
оценка на стажа в дипломата. Стажантът и менторът ползват информацията 
за целите на бъдещата си работа.
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Пети етап: приключване на стажа

Какви връзки 
има с други 
документи

Наставникът преглежда наблюденията си по време на стажа, Междинния отчет, 
Индивидуалната програма за стаж, за да прецени доколко са постигнати целите 
на стажа. Оценката се пренася в официалните документи на катедрата, 
предвидени за удостоверяване на стажа.

Как да го 
адаптирате

Може да разширите въпросите, предвидени във формуляра. И тук препоръчваме 
разделяне на оценките на наученото и на организацията на стажа.

Формуляр за оценка на стажа (от наставника)

Име на академичния наставник: . ................................................................................................................
ВУ: ..........................................., факултет: .........................., катедра:  ......................................................

Име на стажанта:  .........................................................................................................................................
Фирма, в която се провежда стажът:  ......................................................................................................
Име на фирмения ментор:  ...........................................................................................................................

Моля, отговорете на следните въпроси:

Даде ли стажът знания, умения и компетенции, релевантни на областта, в която 1. 
стажантът получава академичната си подготовка? Какви са те?

Как бихте оценили доклада на стажанта/създадения от стажанта продукт? Какво бихте 2. 
препоръчали да се впише като оценка на стажа?

Организиран ли беше стажът така, че да подпомага процеса на учене и развитието на 3. 
потенциала на стажанта? Вземете предвид:

Наличността на добре структурирана и организирана стажантска програма, съобразена ••
с индивидуалните възможности, цели и интереси на стажанта;
Подходящо ниво на яснота, трудност, интензивност на дейностите;••
Ефективност на взаимодействие с ментора – ангажираност и ефективност на ментора, ••
качество на междуличностните отношения;
Наличие на организационен климат – взаимоотношения с екипа;••
Условия на труд – безопасност на труд, комфорт на работното пространство.••

Как бихте оценили адекватността на формата на провеждане на стажа, заложен в 4. 
методологията по проекта, с изискванията за стажантска програма във Вашата катедра/
факултет? Какво ще използвате в бъдеще? Какви промени и подобрения биха могли да се 
направят?

Дата: ..................... Подпис на академичния наставник: .......................
гр. София

Ако проследите внимателно логиката на предложените документи, ще видите, 
че целта им е стажът да завърши с подробна и полезна оценка на усвоените умения 
(наученото) и на процеса на практическо обучение (организацията на стажа). За да 
осигурим богата на информация оценка, предлагаме разнообразни въпроси, предполагащи 
качествени и количествени, свободни и затворени отговори.

За да направим оценката полезна за стажанта, даваме възможност за персонализиране 
на формуляра, за адаптиране към конкретните цели на конкретния стаж. По този начин 
студентът може да получи оценка на интересуващите го области – знания, умения, 
качества, силни и слаби страни. Най-важният критерий за нас се съдържаше във въпроса: 
„Ще бъде ли този документ използван от студента след стажа, в бъдеще, като основа 
за следващо учене?“ Чрез редуването на конкретни въпроси и въпроси за обобщаване, 
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искахме да изострим чувствителността на стажанта към процеса на учене по време на 
стажа: защо правиш това, как ти помага, какво разбра за себе си, как ще го използваш.

Чрез превръщането на оценката в описание и осмисляне на наблюдения, се 
опитахме да направим естествено преливане от текущото даване на обратна връзка 
между стажанта и ментора към крайното обобщение на оценката. От растежа към 
събирането на плодовете.

Продукт	от	стажа
Описаните до момента документи помагат за оценяването на процеса на 

протичане на стаж и усвоените умения. Има още един важен резултат от стажа и това 
е какво е създал студентът по време на престоя си във фирмата. В нашата методология 
предвидихме това да е още един елемент за оценяване, представен в катедрата или 
пред академичния наставник.

В софтуерните компании такъв продукт изглежда по-лесно да се покаже – например, 
като програмно приложение или проект. Във фирмите-партньори, където стажантите 
работеха в отдели като „Човешки ресурси“ или „Организиране на събития“, показването 
на продукт беше по-трудно. В тези случаи предвидихме студентът да представи доклад-
описание на дейностите, които е извършил.

Крайната, вписана в дипломата оценка на стажа, при нас беше резултат от 
оценките на трите ангажирани страни в стажа и на представения продукт. Не можем 
да ви дадем точна рецепта как да формирате академичната оценка на студента, 
защото всяка катедра има определени изисквания и процедури за признаване на стаж. 
Във всеки случай, те трябва да са ясни от самото начало на стажантската програма, а 
академичният наставник има отговорността да представи информацията в работен 
вид пред катедрата.

Анализ	на	стажа
Организаторите на стажа – Кариерният център и/или катедрата – може да 

използва опита си от всеки осъществен стаж за подобряването на бъдещите стажове. 
Това е основна цел на всички документи и процедури, които ви предлагаме. Стажантската 
програма е учене и за организаторите й. Препоръчваме специалистът по стажовете – в 
кариерния център или катедрата – да анализира попълнените формуляри и да откроява 
добрите практики и областите за подобрение. При прилагането на стандартизирани 
въпросници може да извършвате и статистически анализ на характеристиките на 
протеклите стажове.

Записване	на	дейностите
Катедрата обикновено съхранява всички документи, свързани с оценката на 

обучението. Фирмата също може да извлече полза от съхраняването на опита от 
стажовете в документи. Не забравяйте и специфичния начин, по който студентът 
отразява опита си – в професионалната си автобиография. И в това отношение 
предлаганата методология е полезна. Тя дава възможност на студента лесно да отрази 
не само периода и работодателя, но и извършваната работа, придобитите умения и 
лицето за препоръка – все по-важни елементи в европейския формат на автобиография.

Заключение
С етапа на оценка на стажа, удостоверяване и вписване в дипломата приключва 

по същество и официално индивидуалният стаж на студента. Най-важният процес, 
който методологията се опитва да осигури, е пълноценното учене – усвояването на 
знания и умения по индивидуален, персонален план. Методологията следва естествения 
процес на учене чрез правене и преживяване, като се опитва да го направи по-прозрачен 
и удостоверим. В следващите глави ще представим препоръки за прилагането оценката 
на стажовата програма в контекста на вашата институция.



ЧАСт	III:		
КоНтЕКСт	НА	ПРогРАМАтА
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ПРИлАгАНЕ	НА	МЕтоДологИятА	В	КоНтЕКСтА	НА	ИНСтИтуЦИятА9.	

В тази глава ще научите:
Как да  приложите ефективно методологията;••
Какви са главните съображения при въвеждането на една нова стажантска ••
програма от които да се ръководите;
Какви са възможните трудности и ограничения при въвеждането на ••
стажова система в академична институция;
Как да планирането прилагането на методологията преди началото на ••
процеса.

Добрата методология е предпоставка за успеха на всяка стажантска програма, но 
ключовият фактор за успех е как тя се прилага. В тази глава отделяме внимание на начина, 
по който ще приложите теорията в контекста на вашата институция. Историята 
на образователните и социалните програми показва недвусмислено, че процесът на 
приложение е по-важен от конкретната методика. Надяваме се да ви помогнем в 
приложението като процес на постоянно действие, осмисляне и изпробване.

Прилагането	на	методологията	като	експеримент
Нека за начало да направим едно уточнение – мислете за прилагането на 

методологията в перспектива. С натрупването на опит от програмата за студентски 
стажове в академичната институция, вашата отговорност ще се променя. В първата 
стажантска кампания прилагането на методологията ще бъде експериментално: важното 
е да натрупате и анализирате опит, затова можете да започнете в по-малък мащаб (може 
би една катедра), при най-благоприятните условия (най-подготвената и мотивирана 
специалност), с пълно ангажиране на вашите усилия като автор или координатор. На 
следващ етап, методологията ще се прилага в	реални	условия: в повече катедри, при 
различни условия и ресурси, но все пак със значителна намеса от ваша страна. По-нататък, 
методологията може да бъде възприета от други звена (например факултети), които ще 
я адаптират според собственото си разбиране и може да ви търсят като консултант. 
Накрая, в най-добрия случай, методологията може да бъде независимо	 възприета от 
организации, за които изобщо не знаете. Настоящият текст е подготвен тъкмо с идеята 
за приложение, за което нашият екип не знае, от хора, които не познаваме. Затова се 
стремим да ви дадем достатъчно информация, за да се справите успешно. Помислете за 
начало в кой етап от прилагането на методологията и развитието на институционална 
стажова система сте в момента.

Съображения	при	прилагането	на	методологията
Помислете доколко сте подготвени за следните аспекти на прилагането:

Контекст: Познавате ли добре историята, развитието, културата и ситуацията ••
на институцията, в която се въвежда методологията?
Теория: Познавате ли добре проблема на интеграцията „образование – професия“ ••
и вътрешната логика на въвежданата методология?
Учене: Готови ли сте да въведете принципи, стратегии и методи, които ще ••
създадат условия на хората в институцията да се научат да работят по нов 
начин, с новата методология?
Материали: Можете ли да предоставите на работещите с методологията ••
разбираеми и изчерпателни инструкции, формуляри и други документи?
Ресурси: Има ли в институцията достъпни и достатъчни ресурси за прилагането ••
на методологията?
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Прилагане на методологията в контекста на институцията

Ограничения: Познавате ли трудностите пред реализацията на програмата и ••
рамките (критичните фактори), в които прилагането на методологията ще се 
ограничи в институцията?

Тези въпроси ще ви подготвят да прецените готовността	на	институцията да 
възприеме новата методология на работа.

Пример Трудности при прилагането на методологията във Философски 
факултет3

Трудна разпознаваемост на някои специалности и приложимите в стаж/работа компетенции на 1. 
студентите;
Трудно съчетаване на академичните задължения и работата по време на стажа;2. 
Значителни разлики в натовареността на стажантите;3. 
Неориентираност и неизяснена мотивация у някои студенти;4. 
Безотговорно отношение към стажа сред студенти (не изпълняват поетите ангажменти към 5. 
работодателя).
Безотговорно отношение на работодатели към стажа (не се обръща внимание на стажантите; 6. 
работата на стажантите не е развиваща).
Недостиг на добри места за стаж;7. 
Недостиг на човешки ресурс/време в катедрите.8. 

Пример Ограничения на методологията във Философски факултет4

Степен	 на	 разработеност	 на	 собствена	 система1.	 : колкото по-голям опит има катедрата, 
толкова по-трудно може да прави промени и да приеме външни стандарти.
Разпознаваемост	и	фиксираност	на	специалностите2.	 : когато специалността се отъждествява с 
професия (напр. Библиотечно-информационни науки), възможностите за работа и стаж изглеждат 
канализирани и процедурите се обуславят от тях; когато специалността не е разпозната като 
приложна (напр. Философия), методологията трябва да се приложи с определени допълнителни 
усилия.
Размер	 на	 специалността	 (брой	 студенти)3.	 : в малки специалности са възможни неформални 
процедури и консенсус, които спестяват усилия; в големи специалности са нужни по-ясни и публични 
правила, но пък има повече ресурс за обслужване на програмата.
Наличие	на	интерес	от	компании4.	 : при търсени специалности (напр. Психология) има натиск от 
фирмите за регламентиране на стажовете (алтернативата е стажове без участие на катедрата) 
и ресурси за кампания. Това благоприятства приемането на методология.
организация	на	студентските	общности5.	 : при по-малки или по-организирани общности (клубове, 
асоциации) са по-вероятни неформални и консенсусни решения. По-сплотените общности сами по 
себе си оказват натиск за стажантски програми.
Наличие	на	общности	на	завършилите6.	  специалността: при създадена мрежа между специалност, 
студенти и завършили проблеми като подбор на фирми и оценка на стажовете са по-лесно 
преодолими.

Кодифициране	на	стажовата	система34

Ключов въпрос, който може да възникне при създаването на стажова система, е до 
каква степен ще направите вашата собствена методология задължителна и универсална 
в институцията. Възможно е всяка катедра има свой собствен вариант на стажантска 
програма. От друга страна, целият факултет може да въведе единна система за организация 
на стажове, какъвто е опитът на Факултета по математика и информатика. Нашият 
опит показва, че има три основни алтернативи за кодифицирането на стажовата 
система:

Правилник – задължителни и всеобщи правила за провеждане на стажове;••
Стандарти – основни принципи и желано качество на изпълнение на програмата, ••
по които специалностите могат да се ориентират и да спазват до степента, 
която преценят;
Добри практики – описания на работещи процедури, включително от опита на ••
специалностите, от които те могат да черпят идеи.

3,4 Оценени чрез Проучването на опита – вж. Глава 2
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Предимството на правилника е, че гарантирате задоволително качество на 
програмата във всички специалности и можете да сравнявате работата в отделните 
звена. Предимството на по-либералните подходи е в гъвкавостта, с която катедрите 
могат да провеждат стажове, използвайки своя специфичен опит и силни страни.

Подходът	„Да	стигнем	до	резултати“
За успешното прилагане на методологията може да ви помогнат и десетте 

въпроса на подхода „Да стигнем до резултати“5. Те са едно добро обобщение на процеса, 
описан в Наръчника до момента.

Въпрос Как да получим отговор

Какви са нуждите и ресурсите на институцията, 
свързани със стажова система?

Чрез проучване на нуждите и ресурсите.

Какви са целите, целевата група и желаните 
резултати от програмата?

Чрез целеполагане.

Как програмата използва знание и добър опит от 
стажантски програми?

Чрез проучване на чужд опит и литература.

Как програмата се съчетава с вече съществуващи 
подобни дейности?

Чрез проучване на опита и сътрудничество.

Какъв капацитет е необходим, за да се осъществи 
качествено програмата?

Чрез изграждане на капацитет.

Как ще се осъществи програмата? Чрез планиране.

Как ще се оцени качеството на прилагане на 
методологията?

Чрез оценка на процеса (вж. Глава 10).

Какви са резултатите? Чрез оценка на резултатите.

Как ще се гарантира постоянно подобряване на 
програмата?

Чрез постоянна оценка и анализ на качеството.

Как ще се поддържа програмата в бъдеще? Чрез изграждане на капацитет и 
институционализиране.

Заключение
С тази глава подчертахме важността на вашите качества и умения да адаптирате 

творчески предложената методология. Само така тя може да бъде адекватна и полезна в 
специфичния контекст, в който работите. Капацитетът на изпълнителя и условията на 
контекста са двата ключови фактора за успех или неуспех на една програма.

5 Chinman, M., Imm, P., and Wandersman, A. (2004). Getting To Outcomes 2004: Promoting 
Accountability Through Methods and Tools for Planning, Implementation, and Evaluation. Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR101.
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оЦЕНяВАНЕ	НА	СтАЖАНтСКАтА	ПРогРАМА10.	

В тази глава ще научите:
Как да оценявате своята работа по стажантската програма и нейните ••
резултати;
Какви са стъпките при оценяването на програми;••
Как да превръщате целите в индикатори за оценка;••
Как да направите от оценката процес на учене и усъвършенстване.••

Оценяването на стажантската програма е необходимо както за отчитане 
на резултатите спрямо вложените усилия, така и за ученето от натрупвания опит. 
Много е важно да мислите за оценката не като за проверка (в академичния смисъл на 
оценяване), а в два аспекта. От една страна, трябва да направите оценка	на	процеса: 
как се осъществява програмата, какво работи и какво не и при какви условия. На второ 
място, трябва да направите оценка	на	резултатите: постигнати ли са целите, какви са 
ефектите и колко трайни са. Общ въпрос, който ще ви помогне да направите оценка е: 
Как разбираме, че програмата работи, че сме постигнали желана цел? Какви индикатори 
ще наблюдаваме?

Процесът	на	оценяване
Оценяването на стажантската програма е органична част от процесите на 

проучване на опита, планиране и прилагане на програмата. Оценяването не е отделна 
дейност, а по-скоро допълнителен начин на мислене за програмата. Вижте как процесът 
на оценяване се вписва в дейностите по програмата:

Ангажиране	на	всички	участници1.	 . Оценяването започва още с процеса на свързване 
с катедрите и компаниите и проучването на техния опит. Както казахме в Глава 
2: Проучване на опита, включването на участниците в процеса на планиране и 
взимане на решения помага за тяхното мотивиране и прави програмата по-полезна. 
За оценяването, ангажирането на участниците означава, че те ще възприемат 
оценката като процес на учене, а не на проверка. Заинтересованите страни е 
добре да участват във всички последващи етапи на оценяването.
описване	на	програмата2.	 . С проучването на опита на всички участници и техните 
нужди и мнения, получавате Логическия модел на програмата (Глава 3: Общ модел). 
Той съдържа всички планирани дейности и цели. В случая вие разполагате с нашата 
методология, която ще трябва да адаптирате с оглед нуждите и опита на вашите 
партньори-участници. За всеки от етапите определяхме междинни цели, за да 
наблюдаваме по-лесно достигането до резултатите.
Фокусиране	 на	 оценяването3.	 . Когато имате описание на програмата, трябва 
да изберете кои са най-важните елементи, които ще наблюдавате и оценявате. 
Да оцените всички дейности по програмата би било твърде трудоемко, затова 
се фокусирайте върху най-важните цели. Например, ако една от целите ви е 
мотивиране и високо участие на студентите в стажове, може да наблюдавате 
броя подадени кандидатури като индикатор на мотивацията на студентите. 
Измерването на броя кандидатури всяка година ще ви покаже (индикира) успеха на 
програмата в постигането на целта да мотивира студентите. Както виждате, 
на този етап избирате какво и как да наблюдавате. Създаването на индикатор за 
постигането на желана цел се състои в: избор на цел (например, мотивиране на 
студентите); избор на наблюдаемо и измеримо поведение, от което разбираме, 
че целта е постигната (например, кандидатстване за стаж); избор на метод за 
наблюдение (например, самоотчет чрез въпросници, преброяване на случаи); и 
накрая, избор на критерий за успех (например, конкретен брой кандидатури за 
кампания).
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Събиране	на	достоверни	данни4.	 . След като знаете какво искате да наблюдавате, 
трябва да събирате и записвате данни за желаното поведение чрез избрания метод 
(например, въпросник за студента в края на стажа).
обосноваване	на	изводи5.	 . От всички събрани данни за всички предвидени индикатори 
за постигане на целите, може да направите изводи за това доколко програмата е 
ефективна, коя от дейностите е сработила и коя – не. При добро наблюдение на 
междинни и крайни цели, може да определите къде в процеса на изпълнение не са 
постигнати планираните резултати и как това се отразява на крайните цели.
Използване	и	споделяне	на	наученото6.	 . В края, оценката на програмата се обсъжда 
отново от всички участници заедно с идеи за бъдещо подобряване на процеса. 
Цикълът на работа започва отново с ангажиране на всички участници за създаването 
на подобрена програма на база на изводите от общия опит.6   

 

Ангажиране 
на всички 
участници 

Обосноваване 
на изводи 

Използване и 
споделяне на 

наученото 

Събиране на 
достоверни 

данни Фокусиране 
на оценяването

Описване на 
програмата 

6 По Centers for Disease Control and Prevention (1999). Framework for program evaluation inpublic 
health. MMWR, 48 (No. RR-11).
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Пример Привеждане на цели във вид, удобен за оценка

Цел Желано поведение Индикатор Метод за 
измерване

Критерий за успех

Да мотивира 
студентите 
за включване в 
стажове

Кандидатстване 
за стаж

Удовлетворение 
от проведен стаж

Брой подадени 
кандидатури за 
кампания
Процент 
студенти, 
кандидатствали 
повторно за стаж 
на следваща година
Субективно 
усещане за 
удовлетвореност

Ентусиазъм по 
време на стажа

Статистика за 
броя кандидати 
през кампаниите
Статистика за 
броя студенти, 
кандидатстващи 
отново

Самоотчитане 
чрез въпросник

Отчитане от 
ментор чрез 
въпросник

10% и повече 
увеличение на 
кандидати между 
две кампании
50% или повече 
от студентите 
кандидатстват 
отново
70% или повече 
от студентите 
декларират 
удовлетворение
70% или повече 
от менторите 
отчитат 
ентусиазъм

Четири	стъпки	в	оценяването7

В предишната секция описахме процеса на оценяване като част от цялостната 
работа по стажантската програма. Нека се фокусираме още малко върху елемента на 
наблюдаване и измерване на резултатите. Четири прости стъпки могат да ви бъдат 
полезни.

определяне	 на	 цели	 и	 желани	 резултати.1.	  Вече говорихме за описването и 
планирането на програмата. Ще добавим, че целите са по-глобалните промени, 
които искаме да постигнем, а желаните резултати са по-конкретните промени в 
поведението, които целим.
Въпроси:
Какво се опитваме да постигнем? (основни цели)
Какви групи искаме да включим? (целеви групи)
Как искаме тези групи да се променят? Какво да научат? Какви нагласи и поведения 
искаме да са различни? (желани резултати)
оценка	на	процеса.2.	  С тази дейност искаме да разберем какво точно сме свършили 
и кои дейности са били успешни.
Въпроси:
Какво точно извършихме по време на програмата? (периоди, дейности, степен на 
изпълнение на предвиденото)
Какво можем да научим от свършената работа? Какво и кой ни липсваше? Защо 
дейности не се проведоха по план? От кого можем да получим обратна връзка за 
подобряване на програмата (дейности, проблеми и решения)
оценка	 на	 резултатите3.	 . Тук оценяваме постигането на желаните промени в 
поведението.
Желан	резултат	 	 	 	 Индикатор
оценка	на	постигане	на	целите4.	
Цел	 	 	 	 	 	 Индикатор

оценяване	за	усъвършенстване

7 По Linney J., & Wandersman, A. (1991). Prevention Plus III: Assessing Alcohol and Other Drug Prevention 
Programs at the School and Community Level. A Four-Step Guide to Useful Program Assessment. DHHS/PHS: 
Rockville, MD.
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Накрая ще подчертаем отново колко важно е оценката да се разглежда като начин 
за учене и подобряване на стажантската програма, а не на проверка, контрол и санкция. 
Предлагаме ви няколко принципа на Оценяването за усъвършенстване, които може да ви 
помогнат да разчупите стереотипите за оценка.�

Подобряване на програмата: тръгване от убеждението, че програмата е ценна 1. 
и цели добри резултати. Оценката е „пристрастна“, тя идва от желанието 
програмата да успява.
Притежаване на процеса на оценка от участниците: анагжираните в работата 2. 
участници взимат решения относно процеса на оценяване и използването на 
изводите.
Демократично участие: всички участници, вкл. студентите, участват като 3. 
партньори в процеса на оценка.
Справедливост: отговорностите в процеса на работа и оценяване се разпределят 4. 
равностойно.
Локално знание и учене: участниците в програмата познават най-добре своя 5. 
контекст (институция, компания) и техните знание и опит са основни ресурси в 
оценяването.
Удостоверяеми данни: предходният принцип се балансира с използване на добри, 6. 
изпробвани методики.
Изграждане на капацитет: оценяването да води до индивидуални и организационни 7. 
промени. Увеличава се способността на институцията да провежда програмата и 
да я оценява.
Отчетност: получаване на богати данни за процеса на изпълнение и резултатите 8. 
от програмата.
Както може да се убедите, тези принципи хармонират на предложените от нас 

принципи на провеждане на стажантската програма в Глава 3.

Заключение
Процесът на оценяване превръща стажантската програма в едно споделено 

начинание на учене от всички участници – студенти, академични служители и компании. 
Ученето от преживяването, което студентът осъществява чрез стажа, ще отразява 
способността на институцията да учи от своя опит в стажовете. В този смисъл, 
стажантската програма е възможност за развитие на академичната институция и на 
организацията-работодател. Желаем ви успех в създаването на една по-широка общност 
на учене!



ЧАСт	IV:		
РЕСуРСИ	ЗА	уЧАСтНИЦИтЕ
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Ресурси за студенти
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РЕСуРСИ	ЗА	МЕНтоРИ12.	

Предлагаме ви полезна информация, получена от опита на менторите, с които 
работихме по нашия стажантски проект.

Най-важни	компетенции	на	менторите

Респект към обучавания/стажанта;••
Насочване на стажанта към тънкостите в работата;••
Даване на реални задачи на стажанта – навлизане в “дълбокото”;••
Умение да инструктираш, да обучаваш в областите на липсващо знание;••
Търпение и толерантност;••
Умение да се поставиш на мястото на обучаемия;••
Напасване на очакванията;••
Максимално бързо включване на стажанта в екипа;••
Структуриране на информацията за стажанта;••
Изграждане на отношения на доверие;••
Предразполагане, създаване на спокойна атмосфера за комуникация;••
Мотивиране на стажанта да бъде инициативен и креативен;••
Обучаване чрез практически дейности;••
Просто представяне и обясняване на сложните неща;••
Откритост и директност;••
Разпознаване на таланта и насочване към определена област на работа;••
Градивна критика;••
Създаване на трудови навици у стажанта;••
Изясняване на цели и задачи, напасване на тези на стажанта с нашите;••
Предизвикване на инициативата на стажанта;••
Въздържане от подкрепа до моментите, когато е нужна;••
Поставяне на задачите, така че стажантите сами да откриват решения и ••
отговори;
Учене заедно със стажанта, готовност да учиш.••

Основни трудности в работата със стажанти

Съпротива у студента да следва указания;••
Недостатъчен ентусиазъм;••
Комуникацията в екипа;••
Да отговориш на очакванията;••
(Не)подготвеност на стажантите;••
Липса на базови умения, вкл. за общуване;••
Справянето с непредвидени ситуации поради липса на опит;••
Даване на (негативна) обратна връзка;••
Получаване на обратна връзка от стажантите;••
Двустранна комуникация;••
Прекалена нужда от контрол;••
Липса на връзка между образованието и нужните умения;••
Спазване на срокове.••
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Приложения

ПРИлоЖЕНИя13.	

Документ Въпросник за проучване на опита в провеждането на стажове по 
специалността (попълва се от отговорника за специалността)

обща	информация
В учебния план на Вашата специалност има ли предвидени практики/стаж по 1. 
специалността? Избираеми или задължителни са те?
Ако да, кога (в кой курс) трябва да се премине практиката? Колко пъти?2. 
Каква е минималната продължителност на стажа?3. 
Какъв тип е практиката:4. 

по време на семестъра с предвидени учебни кредити••
летен••
по зададен приложен изследователски проект••
друг••

Колко студенти приблизително карат стаж всяка година (в случай, че не е 5. 
задължителен)?
Ако в учебния план няма предвиден стаж, каква е причината за това?6. 
Имате ли разписани правила за провеждането на практики и ако да, бихте ли ги 7. 
предоставили на Кариерния център?
Тези правила публикувани ли са, за да са достъпни за заинтересованите?8. 
В случай на непредвидена от правилата ситуация, кое е лицето, преценяващо нужното 9. 
решение и известно ли е то на всички заинтересовани?
Кои са основните проблеми, които срещате при организирането на практики?10. 
С какво би могъл да Ви бъде полезен Кариерният център при организирането на стажове?11. 
Считате ли, че единна система за обмен на добри практики относно стажовете във 12. 
Вашия факултет би Ви била полезна?
Считате ли, че единни Стандарти на факултета за провеждането на стажове биха Ви 13. 
били полезни?
Считате ли, че Правилник за провеждането на стажове във факултета би бил полезен за 14. 
Вас?

Планиране	на	стажа
Какъв приоритет в стратегията за развитие на специалността са практиките и, в по-15. 
широк план, ученето в реална среда като част от образованието на Вашите студенти?
Има ли формулирани обучителни цели на стажовете?16. 
Има ли обосновка как стажът допълва аудиторното обучение?17. 

Подбор	на	позиции	за	стажове
Как подбирате фирмите и институциите-бази за практика?18. 
Какви критерии имате за подбор на фирмите/институциите?19. 
Има ли постоянна група фирми/институции, с които работите? Какви са те?20. 
На какво ниво комуникирате с фирмите/институциите – отдел, директори?21. 
Катедрата ли подбира фирмите/институциите или (също и) студентите?22. 
Какво трябва да направи студентът, за да си осигури сам стаж?23. 
Ако студентите си осигуряват практика по собствена инициатива, правите ли проучване 24. 
на избраната от студента фирма/институция?
Има ли възможност фирмите/институциите да предлагат стажове и рекламира ли се 25. 
пред тях по някакъв начин тази възможност?
Имате ли информационен материал, насочен към фирми и институции, представящ 26. 
компетентностите на студентите във Вашата специалност? Ако да, бихте ли го 
предоставили на Кариерния център?
Работите ли с фирми/институции, обявяващи големи стажантски кампании?27. 
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Подбор	на	студентите
Как обявявате и разгласявате стажантската програма на специалността пред 28. 
студентите?
Ако катедрата осигурява позициите за стаж, как ги обявява? На какъв принцип студентите 29. 
заемат позициите: конкурсен, по ред на записване, по преценка на катедрата спрямо 
историята на студента?

Проследяване	на	стажа
Сключва ли се формално споразумение между катедрата и приемащата организация, 30. 
описващо взаимните изисквания на трите страни – студент, факултет и организация?
Ако да – бихте ли предоставили копие от него на Кариерния център?31. 
При стартирането на стажа, има ли уговорени: описание на работната позиция, цели 32. 
на стажа, програма на дейностите, умения, които се развиват, права и задължения на 
страните?
Как катедрата защитава предвидените по стажа права на студента?33. 
Поставяте ли условие при стажа студентът да има ментор в базовата организация?34. 
Има ли преподавател, наблюдаващ стажанта от страна на катедрата?35. 
Има ли комуникация по време на стажа между студента и катедрата/факултета и 36. 
организацията и катедрата/факултета?
Имате ли някаква база данни с текущата информация и архив за стажовете?37. 
Има ли служител (или преподавател) в катедрата/факултета, който отговаря за 38. 
стажовете и ги обслужва административно-технически?
Как процедирате при прекъсване на стажа поради разминаване в очакванията на някоя от 39. 
трите страни?

оценка	на	стажа
Има ли механизми/инструменти за обратна връзка (оценка) на стажа от страна на:40. 

фирмата/институцията; кой дава оценка – менторът или ръководителят a. 
отдел?
студента?b. 
преподавателя, който наблюдава стажа?c. 

Как отразявате тези обратни връзки?41. 
Как формирате цялостната оценка на стажа?42. 
Имате ли изискване за отчет на стажа от страна на студента и под каква форма е той? 43. 
(доклад, изпълнен проект)
Давате ли обратна връзка от катедрата към фирмата/институцията с цел подобряване 44. 
на стажовете?
Как проверявате дали са усвоени зададените като цел на стажа умения?45. 
Как се оценява стажът по Европейската система за трансфер на кредити? Колко кредита 46. 
получава студентът за изкаран стаж?
Как се отразява оценката от стажа в дипломата?47. 

Искате ли да добавите нещо, което не е обхванато от въпросите, или да отправите препоръки 
към Кариерния център?

Благодарим Ви!
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Профил на стажантска позиция

1.	Информация	за	фирмата

Име ЕИК

Адрес на провеждане на стажа

Описание на дейността
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове и др.)

2.	Информация	за	стажа

Отдел Ментор (име, длъжност)

Период

Задачи, които ще изпълнява стажантът

Знания и умения, които се очаква да развие в стажа

Резултат от стажа (продукт, проект, документ)

Условия на работа (заплащане, специфични условия, предимства)

Лице за контакт по стажа (e-mail и телефон)

3.	Изисквания	към	стажантите

Необходими знания

Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.)

Необходими качества

Други изисквания

4.	Начин	на	подбор

Изисквани документи и други материали за кандидатстване

Процедура на подбор и роля на Кариерния център
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Профил	на	компетенциите	на	студентите	по
...

Компетенции
Завършилите ... 

могат да:

Знания
Завършилите 
... познават и 

разбират:

умения
Завършилите ... 

могат да:

Професионални	
ценности

Завършилите ... 
демонстрират:
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Приложения

Обява за стажантска позиция

„Тест България” ООД
една от водещите фирми за адаптиране на психологически тестове, набира стажанти

Информация	за	фирмата: „Тест България“ ООД е създадена през 2005 г. като представител 
за България на водещата в Италия и една от най-големите в Европа компании за издаване на 
тестове Giunti OS S.r.l. В компанията работят 5 служители на постоянен трудов договор и 
20 на граждански договор, които заедно образуват креативен, гъвкав и сплотен екип. Сред 
основните клиенти на „Тест България” ООД са частни компании, държавни институции, 
психолози на индивидуална практика и др. „Тест България” ООД има богат опит в провеждането 
на стажове със студенти от СУ, НБУ и европейски и международни университети.

Наименование	на	стажантската	позиция: Стажант в отдел „Издаване на тестове“

Брой	набирани	стажанти: 6-8

Период	на	стажа: май-септември 2010 г. (различните стажанти работят в различен период 
след индивидуално договаряне с компанията)

Времетраене	на	стажа: 240 работни часа

условия	на	работа:
Работа в офис;••
Участие в проекти за адаптиране на психологически тестове;••
Гъвкаво работно време;••
Заплащане, предвидено в рамките на проект, финансиран от Европейския социален фонд••
Работа с утвърдени професионалисти в сферата на адаптирането и стандартизирането ••
на психологически тестове;
Възможност за развиване на умения в сферата на психометричние методи, статистическия ••
анализ, интерпретирането на тестови резултати.

Изисквания	към	стажантите:
Базисни познания за систематичния анализ, администрирането на тестове, ••
психометричните методики;
Много добро ниво на владеене на английски, немски и/или италиански език (поне B2 ниво ••
от Europass Language Proficiency);
Отлично владеене на MS Office;••
Организираност, отговорност;••
Добри аналитични способности.••

Желаещите да кандидатстват за предложените стажантски позиции могат да изпратят 
CV Europass формат и мотивационно писмо в срок до 15	 март	 2010 г. на e-mail адрес:  
office@career-ff.org.

За допълнителна информация можете да се свържете с посоченото лице за контакти:
Диана Дианова
Оперативен мениджър – Кариерен център Философски факултет
GSM: 0999 999999
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ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА СТАЖ

Информация	за	ангажираните	страни

Име на компанията, име и 
длъжност на ментора, инфор-
мация за контакти

Име на стажанта, информация 
за контакти

Име на академичния настав-
ник, информация за контакти

Цели	на	стажа

Описват се обучителните цели на стажа и специфичните задачи, които ще бъдат възложени на 
стажанта в компанията, както и други приети от всички цели.

Какви знания ще получи 
стажантът

Какви умения ще развие или 
подобри стажантът

Какво ще свърши стажантът 
за компанията

Програма	на	дейностите

Период Дейност

Напр. въвеждане и т.н.

оценяване	на	стажа

Оценяват се напредъкът по заложените умения, справянето с предвидените задачи, постигането 
на заложените резултати и провеждането на самия стаж.

Кой Кога Какво Как

Ментор Текущо Развитието на знанията и 
уменията

Наблюдения/записки и Анкета 
(по образец)

Ментор Крайно Постигане на резултати Оценъчен доклад/рецензия

Стажант Текущо Стажантската програма Наблюдения/записки и Анкета 
(по образец)

Стажант Крайно Постиженията по време на 
стажа

Доклад/проект, анкета за 
самооценка (по образец)

Наставник Текущо Стажантската програма Доклад за оценка

Наставник Крайно Постиженията на стажанта Рецензия върху доклада/
проекта

отговорности	на	ангажираните	страни

Ментор Взимат се от Профила на ментора

Стажант Взимат се от Обявата за стажантска позиция и се допълват/
конкретизират.

Академичен наставник Взимат се от Профила на наставника

Начин и периоди на 
комуникация
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Приложения

Подписи

Ментор

Стажант

Академичен наставник

Приложени към този документ са Профилът на Ментора и на Наставника, Инструментите за 
оценка, Обявата за стаж.
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ПРИНЦИПИ НА ДАВАНЕТО НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Принцип Работещо Неработещо

Обратната връзка трябва да 
е конкретна.

“Преди 20 минути на срещата 
с клиентите, по време на 
увода в презентацията, ти...”

“Не презентираш добре.”

Обратната връзка да бъде 
колкото може по-скоро след 
коментираното поведение.

“Така, както попълваш 
таблицата – без полета, на 
клиентите може им е трудно 
да се ориентират.”

“Таблицата беше ужасна!”

Обратната връзка трябва 
да описва елементи на 
поведението, а не цялостна 
постъпка.

“Потропването ти по време 
на презентацията на мен ми 
създаде припряност.”

“Държеше се доста припряно 
на презентацията.”

Коментирайте поведението, 
а не личността на стажанта.

“Оставил си празни места в 
този текст.”

“Невнимателен си!”

Обратната връзка описва, а 
не тълкува поведението.

“Намръщи се, докато четеше 
заданието.”

“Не си доволен от 
заданието?”

Обратната връзка не трябва 
да е оценяваща, освен по 
споделен и ясен критерий.

“Говореше високо на 
презентацията и не можа 
да чуеш въпросите на 
клиентите.”

“Твърде шумно говориш!”

В обратната връзка 
се обяснява какви са 
последствията и защо 
е важно да се коригира 
поведението

“Говореше високо на 
презентацията, което може 
би ти попречи да чуеш и 
отговориш на въпросите на 
клиентите.”

“Не прави така!”

Ако сте изпитали силни 
чувства на гняв, раздразнение 
или удовлетворение от 
работата на стажанта, 
споделете ги в обратната 
връзка.

“Анализът ти засяга 
неизследвани от нас теми 
и стигаш до изненадващи 
изводи, които ще ни 
помогнат да предложим на 
клиента нови идеи. Много съм 
доволен.”

“Браво!”

Обратната връзка не трябва 
да е напълно категорична по 
отношение на твърдения.

“Струва ми се, че се намръщи, 
когато погледна за първи път 
заданието?”

“Не ти харесва“.

Обратната връзка ще е още по-ценна, ако обсъждате и сравнявате впечатленията си и с 
другите членове на екипа. Така стажантът ще може да прецени как се възприема поведението 
му от по-голяма група хора (по-обективно). Това трябва да става с такт.

Не забравяйте да давате и положителна обратна връзка – тя ще помогне на стажанта да 
се ориентира какво трябва да прави и ще придаде по-голяма достоверност на критичната 
обратна връзка.

Покажете ясно на стажанта, че обратната връзка е двустранен и равностоен процес, в 
който си помагате взаимно да подобрявате изпълнението на работата си. Много е важно 
стажантът да не чувства обратната връзка по начина, по който чувства оценката в 
университета!
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Форма за междинен отчет на академичния наставник

Име на академичния наставник:  .................................................................................................................
ВУ: ..........................................................., факултет: .............., катедра:  ..................................................

Име на стажанта:  .........................................................................................................................................
Фирма, в която се провежда стажът:  ......................................................................................................
Име на фирмения ментор:  ...........................................................................................................................

Оценете наблюденията си за качеството на стажантската програма по изброените 
параметри спрямо следната скала за оценка:
          4 – високо ниво
          3 – задоволително ниво
          2 – незадоволително ниво
          1 – ниско ниво

Характеристики	на	стажантската	програма оценка

Съответствие между извършваната дейност и академичната 
подготовка на стажанта

1 2 3 4

Ниво на сложност на дейностите 1 2 3 4

Интензивност на дейностите 1 2 3 4

Разнообразие на дейностите 1 2 3 4

Яснота на задачите 1 2 3 4

Усвояване на специализирани професионални умения 1 2 3 4

Използване на специализиран софтуер 1 2 3 4

Физически условия на труд – работно пространство, осветление и 
др.

1 2 3 4

Взаимодействие с фирмения ментор 1 2 3 4

Взаимоотношения на стажанта с екипа 1 2 3 4

Удовлетвореност на стажанта от работата 1 2 3 4

Удовлетвореност на стажанта от организацията на стажантската 
програма

1 2 3 4

Удовлетвореност на стажанта от собственото представяне 1 2 3 4

Удовлетвореност на фирмения ментор от представянето на 
стажанта

1 2 3 4

Обобщете впечатленията си от стажантската програма на ................................ (име на стажанта). 
Отбележете детайлите, които Ви направиха най-силно впечатление.

Какви препоръки бихте дали за подобряване на стажантската програма на този етап?

Дата: .....................                                            Подпис на академичния наставник: .......................



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“
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Формуляр за оценка на стажа (от стажанта)

Име на ментора:
Име на стажанта:
Дата:

I.	Самооценка	на	развитите	по	време	на	стажа	целеви	знания	и	умения	(взимат се от целите 
в Програмата за стажа)

Компетенции оценка	(от	1	до	10) Подобрение	(от	1	до	10)

1.

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

2. 

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

3. 

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

4. 

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

5.

Моля, опишете поне пет ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се 
е проявила:

Оценявайте компетенциите по скалата от 1 до 10 според Вашата преценка. Използвайте 
своите наблюдения по време на стажа. Значението на стойностите е от 1 – напълно непроявена 
компетенция до 10 – обичаен начин на работа. Подобрението оценявайте като разликата в 
единици между началното и крайното ниво на проява на компетенцията, според субективното си 
усещане.

II.	Самооценка	на	постиженията	в	работата

Критерии оценка

Как бихте оценили натовареността си в сравнение със служител на подобна 
позиция?

Като процент.

Как бихте оценили приноса си в сравнение със служител на подобна 
позиция?

Като процент.

Вие изпълнихте планираните за стажа задачи. От 1 до 5.

Вие изпълнихте допълнителни възложени задачи. От 1 до 5.

Вие поемахте и изпълнявахте задачи по своя инициатива и самоконтрол. От 1 до 5.

Вие спазвахте работното време. От 1 до 5.
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Вие спазвахте сроковете за изпълнение на задачите. От 1 до 5.

Вие подреждахте равномерно изпълнението на задачите си във времето. От 1 до 5.

Вие изпълнихте задачите с качество, сравнимо с работата на служител на 
фирмата.

От 1 до 5.

Вихте избирахте икономични и ефикасни подходи при изпълнението на 
задачите.

От 1 до 5.

Вие поддържахте работното си място и оборудване в ред и удобство за 
използване.

От 1 до 5.

Вие използвахте разнообразни и уместни ресурси, източници на информация 
и помощ.

От 1 до 5.

Вие отчитахте задачите си навременно и изчерпателно. От 1 до 5.

Вие разрешавахте успешно проблеми, възникващи по време на изпълнението 
на задачите.

От 1 до 5.

Вие взаимодействахте добре с другите служители при изпълнението на 
комплексни задачи. 

От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето си и Вашите 
изводи:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

III.	Самооценка	на	личните	качества	и	отношенията	на	стажанта	с	екипа

Критерии оценка

Вие успяхте да се адаптирате бързо и успешно към работната среда и 
екипа на фирмата.

От 1 до 5.

Вие успяхте да намерите и изградите своето разпознаваемо място в 
екипа.

От 1 до 5.

Вие успяхте да създадете положителни отношения с членовете на екипа. От 1 до 5.

Вие изразявахте и отстоявахте своето мнение успешно в екипа. От 1 до 5.

Вие демонстрирахте силна мотивация за работа. От 1 до 5.

Вие внесохте нови идеи и енергия в екипа. От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето си и Вашите 
изводи:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“
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IV.	Ключови	изводи

Какво беше най-важното, което научихте и усвоихте по време на стажа? Как ще го използвате 
в бъдеще?

Кои са най-важните области, в които преценявате, че трябва да положите целенасочени усилия 
за усъвършенстване? Как ще го направите?

Обсъдете с Вашия ментор своите оценки за учебната полза от стажа.

V.	оценка	на	протичането	на	стажа

Моля, оценете работата на Вашия ментор по следните критерии:

Критерий оценка

1. В тази графа се вписват задълженията на ментора, определени в Профила 
му и изредени в Програмата за стажа..

От 1 до 5.

2.

3.

4.

5.

...

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

До каква степен стажът протече по договорената програма? Какви отклонения имаше в нея, 
на какво се дължаха, как взехте решение да постъпите?

Какво бихте препоръчали от Вашия стаж като пример за добра практика, която да продължи?

Какво бихте препоръчали да се промени в начина на провеждане на стажовете?

Ако имате друг опит от стаж или работа, как бихте го сравнили с този?
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Формуляр за оценка на стажа (от ментора)

Име на стажанта:
Име на ментора:
Дата:

I.	оценка	на	развитите	по	време	на	стажа	целеви	знания	и	умения	(взимат се от целите в 
Програмата за стажа)

Компетенции оценка	(от	1	до	10) Подобрение	(от	1	до	10)

1.

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

2. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

3. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

4. 

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

5.

Моля, опишете ситуации и поведения, в които тази компетенция или липсата й се е 
проявила:

Оценявайте компетенциите по скалата от 1 до 10 според Вашата преценка. Използвайте 
своите наблюдения по време на стажа. Значението на стойностите е от 1 – напълно непроявена 
компетенция до 10 – обичаен начин на работа. При описване на ситуациите бъдете конкретни 
и разграничавайте наблюдавано поведение от интерпретации на причини, мотиви и намерения. 
Подобрението оценявайте като разликата в единици между началното и крайното ниво на проява 
на компетенцията, според субективното си усещане.

II.	оценка	на	постиженията	в	работата

Критерии оценка

Как бихте оценили натовареността на стажанта в сравнение със служител 
на подобна позиция?

Като процент.

Как бихте оценили приноса на стажанта в сравнение със служител на 
подобна позиция?

Като процент.

Стажантът изпълни планираните за стажа задачи. От 1 до 5.

Стажантът изпълни допълнителни възложени задачи. От 1 до 5. 



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“
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Стажантът поемаше и изпълняваше задачи по своя инициатива и 
самоконтрол.

От 1 до 5.

Стажантът спазваше работното време. От 1 до 5.

Стажантът спази сроковете за изпълнение на задачите. От 1 до 5.

Стажантът подреждаше равномерно изпълнението на задачите си във 
времето.

От 1 до 5.

Стажантът изпълни задачите с качество, сравнимо с работата на служител 
на фирмата.

От 1 до 5.

Стажантът избираше икономични и ефикасни подходи при изпълнението 
на задачите.

От 1 до 5.

Стажантът поддържаше работното си място и оборудване в ред и 
удобство за използване.

От 1 до 5.

Стажантът използваше разнообразни и уместни ресурси, източници на 
информация и помощ.

От 1 до 5.

Стажантът отчиташе задачите си навременно и изчерпателно. От 1 до 5.

Стажантът разрешаваше успешно проблеми, възникващи по време на 
изпълнението на задачите.

От 1 до 5.

Стажантът взаимодействаше добре с другите служители при изпълнението 
на комплексни задачи. 

От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето на стажанта и 
Вашите препоръки:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.

III.	оценка	на	личните	качества	и	отношения	на	стажанта	с	екипа

Критерии оценка

Стажантът успя да се адаптира бързо и успешно към работната среда и 
екипа на фирмата.

От 1 до 5.

Стажантът успя да намери и изгради своето разпознаваемо място в 
екипа.

От 1 до 5.

Стажантът успя да създаде положителни отношения с членовете на 
екипа.

От 1 до 5.

Стажантът изразяваше и отстояваше своето мнение успешно в екипа. От 1 до 5.

Стажантът демонстрираше силна мотивация за работа. От 1 до 5.

Стажантът внесе нови идеи и енергия в екипа. От 1 до 5.

Други критерии, по Ваша преценка. От 1 до 5.

Моля, коментирайте най-важните силни и слаби елементи в представянето 
на стажанта и Вашите препоръки:

Скала за оценка: 1 – съвсем не, 2 – почти не; 3 – до известна степен; 4 – до голяма степен; 5 – 
напълно.
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IV.	Ключови	изводи

Посочете и коментирайте най-важните конкурентни предимства на стажанта, техните 
прояви и значение:

Посочете и коментирате най-важните области, в които стажантът трябва да положи 
целенасочени усилия за усъвършенстване:



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“
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Формуляр за оценка на стажа (от наставника)

Име на академичния наставник:  .................................................................................................................
ВУ: ..........................................., факултет: .........................., катедра:  ......................................................

Име на стажанта:  .........................................................................................................................................
Фирма, в която се провежда стажът:  ......................................................................................................
Име на фирмения ментор:  ...........................................................................................................................

Моля, отговорете на следните въпроси:

Даде ли стажът знания, умения и компетенции, релевантни на областта, в която 1. 
стажантът получава академичната си подготовка? Какви са те?

Как бихте оценили доклада на стажанта/създадения от стажанта продукт? Какво бихте 2. 
препоръчали да се впише като оценка на стажа?

Организиран ли беше стажът така, че да подпомага процеса на учене и развитието на 3. 
потенциала на стажанта? Вземете предвид:

Наличността на добре структурирана и организирана стажантска програма, съобразена ••
с индивидуалните възможности, цели и интереси на стажанта;
Подходящо ниво на яснота, трудност, интензивност на дейностите;••
Ефективност на взаимодействие с ментора – ангажираност и ефективност на ментора, ••
качество на междуличностните отношения;
Наличие на организационен климат – взаимоотношения с екипа;••
Условия на труд – безопасност на труд, комфорт на работното пространство.••

Как бихте оценили адекватността на формата на провеждане на стажа, заложен в 4. 
методологията по проекта, с изискванията за стажантска програма във Вашата катедра/
факултет? Какво ще използвате в бъдеще? Какви промени и подобрения биха могли да се 
направят?

Дата: .....................                                            Подпис на академичния наставник: .......................
гр. София
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ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК
на Катедра Социология за уреждане на студентска стажантска програма

Катедра Социология изготви настоящия Вътрешен правилник в желанието си да: 

разшири••  професионалната подготовка на студенти от КАТЕДРАТА, чрез 
организацията и провеждането на студентски стажове.
обвърже образованието по социология в КАТЕДРАТА с променящите се изисквания на ••
динамичния пазар на социологическа компетентност, чрез дългосрочно и регулярно 
сътрудничество.

Катедрата сключва Меморандум за сътрудничество за стажантски програми с избрани 
Партньори (социологически и маркетингови агенции, НПО, държавна администрация, 
медийни и рекламни компании, банки и финансови институции и др.), които потребяват 
социологическа компетентност. 

организация	на	студентски	стажове:Чл.	1.	
Студентски стажове са с продължителност от три месеца (90 работни дни).   1.1. 
Заетостта на студентите по време на стажа е не по малко от 100 работни часа и 1.2. 
не повече от 200 работни часа.
За участието си в стаж в рамките на настоящия Меморандум, студент получава 5 1.3. 
кредита (ECTS), равняващи се на 120 учебни часа.
По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден 1.4. 
при гъвкаво работно време.
Конкретните часове за работа се договарят с Партньора, като те трябва да 1.5. 
бъдат съобразени с учебната натовареност, така че да позволяват на студента 
едновременно да посещава лекционни и семинарни занятия и да изпълнява 
ангажиментите си към Партньора по време на стажа.
В случай, че стажът е бил проведен в разрез с договорените в Меморандума условия, 1.6. 
той няма да бъде зачетен.
По време на стажа, Софийски Университет “Св. Климент Охридски” покрива 1.7. 
разходите за здравно осигуряване на студента, съгласно разпоредбите на българското 
законодателство.
По преценка на Партньора, стажът може да бъде заплатен или не, както и да бъде 1.8. 
регламентиран или не с нарочен договор (временен трудов или граждански), сключен 
между Партньора и Студента.   

1.9. Студентът може да бъде стажант само при един Партньор в рамките на един учебен 
семестър. 

1.10. Катедрата определя тютор, който да поддържа комуникацията с Партньора, 
да ръководи студените, следи за тяхната работа по време на стажа и участва в 
оценяването на стажантите. За тютор може да бъде избран всеки преподавател 
- член на катедрения съвет. Тютори се избират в началото на всяка стажантска 
сесия.  

1.11. Катедрата организира механизми за обратна връзка със студентите-стажанти 
и с ръководителите на стажа от страна на Партньора. Партньорът ще бъде 
информиран периодично за резултатите от обратната връзка.

1.12. Катедрата преустановява отношенията си с Партньори, за които е установила, че 
не спазват договорените в Меморандума условия или пък нарушават правилата на 
професионална етика и не допринасят за обучението на студентите. 



Как да организираме стажове:
Наръчник за стажанти, академични наставници и производствени наставници, базиран на  

„Методология за разработване, планиране и провеждане на стажантска програма“
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Подбор	на	стажанти.	Чл.	2.	
 Подборът на студенти от Катедрата за стажантски програми се осъществява на 2.1. 
три сесии – есенна, зимна и лятна. 
 Катедрата организира прозрачни публични конкурси за избор на студенти по 2.2. 
социология, които да участват в стажантска програма, договорена с Партньора.
Катедрата публикува на видно място в сградата на КАТЕДРАТА обява за конкурси за 2.3. 
стажантски програми най-малко 14 дни преди провеждането на конкурса. 
При организирането на конкурси за стажанти Катедрата се съобразява с изискванията 2.4. 
на Партньора относно компетенциите, опита и успеха от семестриалните изпити 
на кандидатите. 
Стажантските програми са отворени за студенти от трети и четвърти курс. 2.5. 
Катедрата предоставя възможности представител на Партньора да участва в 2.6. 
комисията за селекция на стажанти от КАТЕДРАТА.

Задължения	на	тютора.Чл.	3.	
Тюторът се задължава да изпълни следните дейности:

Участва в подбора на стажанти.3.1. 
Поддържа ежеседмичен контакт с Партньора.3.2. 
Осъществява редовен контрол върху стажантската дейност на определен брой 3.3. 
студенти-стажанти, чрез консултации с Партньора и чрез писмен доклад на 
студента за извършената от него по време на стажа дейност.
В рамките на един семестър, всеки тютор може да отговаря за не по-малко от трима 3.4. 
и не повече от шест стажанти, работещи при един или различни Партньори.
Участва в оценяването на студентите-стажанти. 3.5. 
За дейността си всеки тютор получава определен хорариум както следва: за 3.6. 
ръководството на един стажант – 10 учебни часа.

Задължения	на	студента-стажант.Чл.	4.	
По време на стажа, студентът се задължава:

Да спазва договореното с Партньора работно време. 4.1. 
Да посещава редовно лекционни и семинарни занятия.4.2. 
Да изпълнява добросъвестно възложените му ангажименти от страна на Партньора 4.3. 
и на Катедрата.
Да участва в различните форми на обучение и инструктаж, организирани от 4.4. 
Партньора и Катедрата. 
Да спазва правилата за професионална етика.4.5. 
Да спазва изискванията за конфиденциалност на информацията, в случай че 4.6. 
Партньорът е формулирал такива.
Да изготвя ежемесечни писмени доклади, в които описва извършената от него 4.7. 
дейност. Докладите се предоставят ежемесечно на Тютора и на Ръководителя на 
стажа.  
При приключване на стажа, студентът се задължава да представи писмен отчет, 4.8. 
свързан с извършената от него дейност по време на стажа. 
Да подържа ежемесечен контакт с Тютора, информирайки го чрез доклада за 4.9. 
дейността си по време на стажа. 
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оценяване	на	Студентите-стажанти.	Чл.	5.	
Тюторът от страна на Катедрата и Ръководителят на стажа от страна на 5.1. 
Партньора оценяват на паритетен принцип работата на стажанта въз основа на 
следните елементи:

писмен текст-анализ, изготвен от студента при приключване на стажа (40 % от - 
оценката)
ежемесечни доклади, изготвяни от студентите (40 % от оценката)- 
впечатления от съвместната работа (20 % от оценката). - 




