Категория „Кариерни услуги във висшите училища”:
Дисциплина „Кариерно развитие” – Икономически университет - Варна, гр.
Варна
Целевата група, към която са насочени всички дейности на Кариерен център
(КЦ) и в частност на неговите кариерни консултанти, са настоящи и завършили
студенти на Икономически университет – Варна.. През академичната 2012/2013 г. в
посока пълно задоволяване на нуждите, кариерните консултанти са назначени за
хонорувани асистенти в дисциплина „Кариерно развитие” и е разработена програмата
„Стаж в Кариерен център на Икономически университет – Варна”.
През учебната 2012/2013 година е въведена дисциплината „Кариерно развитие” изборна факултативна дисциплина за първи курс, в чиято хонорувани асистенти за
двамата кариерни консултанти. Дисциплината има за цел да подобри уменията на
студентите по отношение на тяхната кариера, успешното им кандидатстване за позиции
за стаж/работа и професионално израстване в кариерата. В нея последователно се
проследява създаването на успешен кариерен план и се акцентира на развитието на
всички необходими умения за успешна реализация на студентите. Важна част от
кариерния план на всеки е самооценката, включваща умения, качества, ценности и
интереси. В дисциплината се засягат още проблеми, свързани с интерпретацията на
обяви за стаж и работа, подготовка на документи за кандидатстване, видове интервюта
и начини за успешно справяне с тях, развиват се умения за водене на преговори,
презентационни умения. Заключителната част на дисциплината обхваща въпросите,
свързани с успеха и професионалното израстване непосредствено след назначаването
на работа –адаптация, менторство, разрешаване на конфликти и др. Упражненията по
дисциплината са разработени интерактивно, като в тях тези основни точки се
разглеждат, чрез ролеви игри, тестове за направа на самооценка, кариерни алтернативи,
отворени дискусии. Основана задача на водещите дисциплината е да накарат
студентите да свикнат свободно да изразяват мненията си, свързани с професионалната
си реализация. Цели се мненията да бъдат споделяни пред аудитория, а не както е при
индивидуалните кариерни консултации – само с кариерен консултант. Идеята на
дисциплината е тип групова кариерна консултация. На някои от групите упражненията
се водят от Кариерните консултанти, като се използват й конкретни примери от тяхната
практика, основана на най-чести грешки допускани от хора с по-малък или никакъв
опит и от недостатъчната осведоменост за пазара на труда.

Дисциплината е предназначени за първи курс, тъй като тя цели поставяне на
визия и цели за бъдещо развитие на база самооценка и е начало, което в бъдеще всеки
един може да обновява и допълва.
Идеята за стаж в Кариерния център на университета,

възниква след

заинтересованост от страна на студентите, записали изборната дисциплината
„Кариерно развитие”. Стажът в КЦ има за цел да даде на студентите практически
знания в работата с бизнеса. Чрез този стаж студенти могат на практика да приложат
някои от придобити теоретични знания и да развият или да създадат нови лични
умения. Задачите, които се възлагат са от различно естество и са разделени на няколко
етапа.

