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МИСИЯ 

 

Мисията на УЦКР е в съответствие с мисията на ПУ „Паисий Хилендарски” да 

реализира успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на 

научни, културни и исторически традиции, създаване на модели на публично гражданско 

поведение и да осигурява развитие на образователния, научния, културния и 

икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото. 

 

ВИЗИЯ 

Визията за УЦКР е той да бъде активно университетско звено, което да създава и 

развива динамичната връзка между студенти, докторанти и други млади хора, завършили 

университета, от една страна, и бъдещите работодатели, от друга страна, като съдейства 

още в рамките на университета за доброто информиране, консултиране и бъдещо 

сътрудничество на студентите с бизнеса, да се подпомага тяхното кариерно ориентиране и 

кариерно развитие. 

ЦЕЛИ 

 

За да осъществи своята мисия, УЦКР: 

 реализира дейности за осигуряване на конкурентни предимства на пазара на 

труда за студенти, докторанти, преподавателски  и административен състав на 

Университета; 

 предоставя иновационни идеи, технологии и продукти за стимулиране на 

повишаване на квалификацията на студенти, преподаватели  и администрация; 

 предлага и реализира въвеждането на нови сертифицирани обучения съобразно 

реалните потребности на стопанския живот и в интерес, и полза на обществото. 

   

ДЕЙНОСТИ 

 

Основни сфери на дейностите, свързани с постигането на основната цел пред ЦКРП, 

са: 

- Организиране на дейности, свързани с повишаване на повишаване на 

професионалната компетентност и конкурентноспособност на студенти, докторанти, 

преподаватели и администратори; 

- Организиране  и  въвеждане на сертифицирани програми, подпомагащи 

кариерното развитие, вкл. и международни; 

- Реализиране на договорни отношения с работодатели и работодателски 

институции и организация; 

- Поддържане на информационен ресурс за трудова реализация на завършили и 

настоящи обучавани в Университета; 

- Консултиране и съдействие за получаване на Europass езиков паспорт; 

- Подпомагане на образователния процес на студенти и докторанти с 

увреждания съобразно индивидуалните специални потребности. 

-  

ПРОБЛЕМИ 

 

Проблемите, които УЦКР ще решава не могат да бъдат преодолени без: 



- активно включване на представителите на отделните факултети относно  

поддържането на база данни за отлични и много добри студенти и за професионална 

реализация на завършилите; 

- силно участие на представителите на Студентски съвет относно поддържането на 

информационния ресурс и съдействие за нови обучения  и стажове, вкл. и доброволчески;   

- създаване на специализирана web страница; 

- създаване и поддържане на социални мрежи за възпитаниците на Университета; 

- иновативно партньорство с бизнеса и др. 

 

ПРИОРИТЕТ 

 

Основният  приоритет на УЦКР е подпомагане на конкурентоспособността на 

Университета и адаптивността към динамичните промени в националното и в 

европейското образователно и корпоративно пространство. 

 

Основните области, в които ще работи УЦКР са: подпомагане на кариерното 

ориентиране и развитие на студенти, докторанти  и млади учени; иновационна позиция към 

повишаване на квалификацията чрез провеждане обучения и тренинги; подпомагане на 

конкурентоспособността и разпознаваемостта на Университета в Европейското 

образователно пространство. 

 

ПОДПОМАГАНЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ  И МЛАДИ УЧЕНИ 

 

За успешното кариерно ориентиране и развитие на студентите, докторантите и младите 

учени е необходимо да се реализират дейности като: 

- провеждане на сертифицирани обучения и семинари за повишаване на 

мотивацията, на ключовите компетенции и професионална квалификация на 

студенти, докторанти  и преподаватели; 

- организиране, договаряне и провеждане на студентски практики и стажове;  

- организиране на фирмени презентации на работодатели и работодателски 

организации; 

- въвеждане на международно призната сертификационна програма за кариерни 

специалисти; 

- организиране и осигуряване на европейска квалификационна мобилност за 

студенти, докторанти и преподаватели; 

- поддържане на информационна база данни за кариерното развитие на настоящи 

и бивши студенти и за  потенциални и реални работодателит; 

- реализиране на консултантски и подпомагащи дейности за получаване на Europass 

езиков паспорт; 

-  консултантско и при възможност ресурсно подпомагане на образователния 

процес на студенти и докторанти с увреждания съобразно индивидуалните им 

специални потребности. 

  

ПОДПОМАГАНЕ НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И 

РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА В ЕВРОПЕЙСКОТО 

ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО 

 

УЦКР активно ще реализира дейности за осъществяване на Стратегия за развитие на ПУ 

„П. Хилендарски“ (2011-2020) в раздел IV. Конкурентоспособност и адаптивност към средата. 


