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ПРАВИЛНИК
за устройството, дейността и управлението
на Центъра за кариерно развитие при ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
I. Общи положения:
Чл. 1. Настоящият правилник урежда устройството, дейността и
управлението на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) при Висшето военноморско
училище "Н. Й. Вапцаров".
Чл. 2. Седалището на ЦКР е в сградата на Висшето военноморско училище
"Н.Й.Вапцаров".
Чл. 3. Регистрация в ЦКР може да извърши всеки студент без ограничение на
образователно-квалификационната степен или формата на обучение. Актуализацията на данните се извършва по желание на студентите и е с валидност 1 година.
Чл. 4. За постигане на поставените цели на ЦКР ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"
осигурява необходимите условия за функционирането му.
II. Устройство на ЦКР.
Чл. 5. Центърът за кариерно развитие се състои от Съвет по кариерно
развитие, съветници и нещатни сътрудници.
Чл. 6. Дейността на ЦКР се организира от петчленен Съвет по кариерно
развитие, избиран от Академичния съвет на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров". В състава му
се включват: представител на Академичното ръководство на училището,
ръководителят и координаторът на центъра и двама представители на Студентски
съвет при ВВМУ "Н.Й.Вапцаров.
Чл. 7. Съветът по кариерно развитие заседава не по-малко от един път в
годината.
Чл. 8. Мандатът на Съвета по кариерно развитие е две години.
Чл. 9. Решенията на Съвета по кариерно развитие се вземат с обикновено
мнозинство от състава.
Чл. 10. Представител на Академичното ръководство е Заместник-началникът
на училището по учебната и научната част, който е и Председател на Съвета по
кариерно развитие. Той ръководи и периодично отчита дейността на ЦКР пред
Академичния съвет на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".
III.

Дейност на Центъра за кариерно развитие.

Чл 11. Дейността на ЦКР се ръководи оперативно от Ръководител на ЦКР,
който е от състава на Съвета по кариерно развитие.
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Чл. 12. Основната цел на ЦКР е да съдейства за успешната професионална
реализация на студентите на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".
Чл. 13. Основни задачи и дейности на ЦКР са:
- Насърчаване на предпочитаното търсене за трайна заетост на студентите от
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в стопанските организации проявяващи интерес.
- Подпомагане организирането на практики и стажове на студентите,
съвместно с работодателите и основните звена на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".
- Отчитане на удовлетвореността на работодателите от качеството на
предлаганите от училището образователни продукти.
- Ежегодно публикуване на рекламни издания, представящи най-добрите
студенти от всеки випуск в публичното пространство.
- Уточняване на изискванията на международния и националния пазар на
труда.
- Реализиране на връзки с центровете за кариерно развитие на останалите
висши училища.
- Участие в мероприятия от регионален или национален мащаб свързани с
развитието на кариерата.
- Активно подпомагане дейността на студентските организации на ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров" при провеждане на Дните на професионалното развитие.
- Поддържане на връзки с възпитаниците на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров",
активно включили се в стопанския живот на страната.
- Осъществяване на наблюдение на реализацията на студентите от ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров".
- Осъществяване на контакт между работодателя и преподавателя при
организиране и осъществяване на практическото обучение на студентите.
- Извършване на консултации с работодатели и студенти.
- Участие в съвместни проекти с работодателски и неправителствени
организации относно кадровото развитие на студентите.
- Организиране на представяния на работодателите пред студентите и
академичната общност.
- Разработване, съхраняване и гарантиране на сигурността на всички
първични документи (досиета на студенти и работодатели, вътрешни и контролни
документи).
Чл. 14. ЦКР предоставя следните услуги за студенти:
- Регистриране на студенти, желаещи да ползват услугите на ЦКР на
основата на депозирана молба.
- Предоставяне на необходимата информация за предлаганите работни места
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от работодателите на база професионалните интереси на студентите.
- Консултиране за успешно представяне пред работодателите.
- Наблюдение за кариерното развитие на студентите след назначаването им
на работа .
Чл. 15. ЦКР предоставя следните услуги за работодатели:
- Регистриране и представяне на работодатели, желаещи да ползват услугите
на ЦКР. Основните данни за работодателя са:
а. Фирмени данни (наименование, актуално състояние,
собственик, управител/директор, седалище, адрес на управление)

БУЛСТАТ,

б. Кратко фирмено представяне/резюме.
в. Предмет на дейност, предлагани продукти/услуги.
г. Предлагана/и работна/и (стажантска/и) позиция/и (наименование,
задължения, отговорности, изисквания и предпочитания към кандидата/ите,
възнаграждение, възможности за развитие)
д. Предпочитан/и курс/ове и специалност/и
е. Лице за контакт
- Предоставяне на необходимата информация за желан студент.
- Наблюдение след назначаване.
Чл. 16. ЦКР предоставя следните услуги на преподавателите.
- Осъществяване на периодични връзки между преподавателите, фирмитеработодатели и менинговите фирми.
- Координиране на дейността на съветниците и на други услуги извършвани
от катедрите.

IV. Управление на ЦКР.
Чл. 17. Ръководителят на ЦКР:
- Планира, организира и отчита пред Съвета по кариерно развитие
дейността на ЦКР.
- Пряко ръководи работата на организатора и нещастните сътрудници по
кариерно развитие.
- Съгласува дейността на ЦКР с катедрите, основните и обслужващите звена
на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".
- Организира и поддържа контакти и връзки с работодателски организации,
фирми и институции по дейността на ЦКР.
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- Предлага за обсъждане в Съвета по кариерно развитие на споразумения и
договори с работодателски организации, фирми и институции.
- Изготвя проекти и прави предложения пред Съвета по кариерно развитие за
оптимизиране на работата на ЦКР.
Чл. 18. Координаторът в Центъра за кариерно развитие се назначава от
Началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"и:
- Организира и координира работата на екипа от нещатни сътрудници по
кариерно развитие в съответствие с утвърдения от Съвета по кариерно развитие
план за работата на ЦКР;
- Осъществява непосредствени контакти с работодатели;
- Консултира студенти по развитие на пазара на труда;
- Организира подготовката и провеждането на семинари, обучения, стажове,
дни на кариерата и др.
- Подпомага дейността на ръководителя на ЦКР.
Чл. 17. Нещастните сътрудници по кариерно развитие се избират на
конкурсна основа от Съвета по кариерно развитие по предложение на Студентския
съвет и Ръководителя на ЦКР. Те подпомагат дейността на координатора и
ръководителя на ЦКР.
Чл. 18. Дейността на ЦКР се подпомага от Студентския съвет.

V. Финансово осигуряване:
- Дейността на ЦКР се финансира от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
- Финансови и материални средства, постъпващи за подпомагане на
дейността на ЦКР от външни организации, се акумулират и управляват по общия за
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" ред.

Настоящият правилник е одобрен с протокол № 189/30.01.2006 г. от
заседание на Академичен съвет.

