ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
До работодателите

Уважаеми госпожи и господа,

Благодарим Ви още веднъж, че се регистрирахте за участие като работодатели в проектите
"Ученически практики" и "Студентски практики" (BG051PO001-3.3.07), финансирани по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирани от Европейския социален
фонд.
Вече можете да обявявате и позиции за "Студентски практики" - за студенти от висшите
училища в България. Обявяването на позиции става от адрес: http://praktiki.mon.bg, меню
Работодатели -> Вход за работодатели -> меню Нова обява, където има активни две форми за
публикуване на обяви - по "Ученически практики" и по "Студентски практики". Полетата
обозначени със звезда "*" са задължителни за попълване/избиране.
Обявяването на позициите ще позволи на студентите да кандидатстват за участие в практика при
Вас. Трябва да имате предвид, че на този етап обявите все още не се видими за студенти. В
момента се довършва модулът, в който студентите ще се регистрират и ще попълват собствени
профили.
Този период, в който се работи по останалите модули, се използва, за да може Вие да обсъдите и
изготвите съдържанието на обявите, да тествате самия модул и качването, и съответно да
предоставяте информация при проблем. Екипът на проекта планира до 28 февруари 2013 г. да
разработи модулите за студентите и другите представители от висшите училища и оттогава
публикуваните от Вас обяви да са видими и за тях. В тази връзка срокът за кандидатстване и
набиране на студенти по обявените от Вас позиции следва да бъде най-рано до 15 март 2013 г. В
този случай ще има един минимален срок от 15 дни за кандидатстване и набиране на първите
студенти за практическо обучение. Това са минимални срокове и затова по Ваш избор можете да
заложите и по-късни.
За Ваше улеснение са публикувани образец на обявата във формат .doc и описание на образеца в
PDF.
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Инвестира във вашето бъдеще!
За Ваша информация във връзка с избора на професионално направление за позицията, която
обявявате, е публикуван съставеният списък на професионалните направления и специалностите,
изучавани във висшите училища в България. Документът е актуален към м. февруари 2012 г. и е
резултат от работата по проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в
Република България (РеСВУ_БГ)" - http://rsvu.mon.bg.
Моля, имайте предвид, че можете по всяко време да обновите и допълните информацията за
Вашата организация, да добавите Ваше лого, линкове към Вашия сайт и използвани социални
мрежи.
Ако имате въпроси, молим Ви да пишете на имейл: s.praktiki@mon.bg или да се свържете с член
на екипа от МОМН чрез посочените на сайта данни за контакт.

С уважение,
Eкип от МОМН
и
проф. Виолета Рашева - функционален експерт от Университет по хранителни технологии

