Скъпи колеги,
Пред вас е последният за 2013 г. ВУЗФ студентски бюлетин. Бихме искали да ви
пожелаем едни топли, уютни, щастливи и финансово обезпечени празнични дни,
които предстоят. Отпразнувайте ги подобаващо и се опитайте да запазите част от
техния дух и настроение като си взимате по малко от запазеното, всеки месец през
следващата година 
Този брой на бюлетина бе подготвен със съдействието на Kариерния център, на
Студентския съвет и ръководството на ВУЗФ.
Емилия Шехтова
***
"Една от най-славните бъркотии в света е бъркотията, създадена в навечерието
на коледните празници. Нека не я почистваме твърде бързо ."
Анди Руни
***
СПИСЪК на студентските събития на ВУЗФ за зимния семестър на учебната 2013-2014 г.:
http://www.vuzf.bg/UserFiles/Files/sub.pdf

ПОЛЕЗНИ СЪБИТИЯ
1. Тема: Нова система за дистанционно обучение във ВУЗФ
Като редовни и задочни студенти на ВУЗФ вече имате безплатен достъп до новата
система за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията
Дистанционно обучение. Потребителско име е факултетният ви номер, а парола е
вашето ЕГН. Можете да влизате и от тук.
За повече информация:www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=333
2. Тема: Лекция и дискусия "Разрешена ли е сравнителната реклама в България"
Безплатното събитие е организирано от Българска асоциация по маркетинг. Лектор ще
бъде българският рекламен специалист проф. дфн д-р Христо Кафтанджиев,
преподавател във Факултета по журналистика на Софийския университет (СУ) и
ръководител на Катедрата по масови комуникации и PR. Темата ще представи д-р
Станимир Андонов от ВУЗФ.
Време: 12 декември (четвъртък) 2013 от 18:30 часа
Място: International University College, Students’Café, 3-ти етаж, Цариградско шосе №
149, София
За повече информация: http://marketing-lab.org/event.htm
2. Тема: Благотворително коледно парти на „Маркетинг клуб – София“
"Маркетинг клуб - София" (организация изцяло на студенти от ВУЗФ по програмите с
Шефилдския университет) организират Коледно парти с благотворителна цел.
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Средствата от събитието: вход от 10 лв. и всяко допълнително дарение в поставени за
целта кутии ще бъдат предоставени на инициативата „Българската Коледа” и Детското
онкологично отделение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. Инициативата е
вдъхновена от мотото: „Нашето днес за тяхното утре“.
Време: 13 декември (петък) 2013 от 19:00 до 23:00 часа
Място: Клуб „Bedroom”, ул.„Леге“ 2, 1000 София
За повече информация:
https://www.facebook.com/events/1378453132406042/?ref_newsfeed_story_type=regular
4. Зелено кино: Седмица на екологичните филми в София 2013
Това е седмица на прожекции на наградените филми на 8-мия Европейски екологичен
фестивал „Зелена вълна – 21 век”, последвани от образователни срещи с автори на
филмите и дискусии по темите с участието на експерти, еколози, представители на НПО
и граждани. Филмите показват съществуващи екологични проблеми и последиците им
за живота, здравето на хората и околната среда. Вход свободен за всички прожекции!
11 декември (сряда), 17:00 – 19:00 часа – филмите: Войната на мравките, Екопия:
Храмове на модерната култура, Кучешко сърце;
12 декември (четвъртък), 17:00 – 19:00 часа – филмите: Кървящ петрол, Вопълът на
Юмен, Прерията;
Време: От 9 декември (понеделник) до 12 декември (четвъртък) 2013 г.
Място: Сградата на Европейската комисия в България, ул. „Раковски“ №124, София
За повече информация:
https://www.facebook.com/events/1437406653144936/?ref_dashboard_filter=upcoming
5. Тема: «Рецепти за Успех» с Христо Мутафчиев
Сдружение "Тук-Там" и фондация "Заедно в час" представят поредица от срещи с
вдъхновяващи лектори, които ще споделят своите Рецепти за Успех. В това издание
гост ще бъде Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България.
Входът е свободен със задължителна регистрация: http://recipesforsuccess16.eventbrite.com.
Време: 11 декември (сряда) 2013 г. от 18:45 до 21:00 часа
Място: VIVACOM Art Hall - ул. Ген Йосиф Гурко 4, София
За повече информация:
www.facebook.com/events/1434082526806890/?ref_dashboard_filter=upcoming
6. Тема: Конференция „Парите на Европейския съюз — бюджетът за следващите 7
години“
Информационното бюро на Европейския парламент (ЕП) в България организира
конференция, посветена на Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз
(ЕС) за 2014—2020 г. и бюджета на ЕС за 2014 година. Гост-лектори ще бъдат: Илин
Станев (в. Капитал) и европейските депутати: Ивайло Калфин и Андрей Ковачев.
Предварителната регистрация за събитието е задължителна.
Време: 14 декември (събота) 2013 г. от 11:00 до 14:00 часа
Място: Сградата на Информационното бюро на ЕП, ул. „Раковски“ №124, София
За повече информация: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/pr2013/december/EUMoneyBG.html
7. Тема: XLI Софийски международен панаир на книгата
На 41-то издание на Софийския международен панаир на книгата участват повече от
200 изложители, десетки български и чуждестранни писатели. Панаирът е разположен
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на четири етажа и е придружен с богата културна програма. Почетен гост на панаира
тази година е град Москва с голям щанд срещу входа на сградата на изложението.
Време: От 10 декември (вторник) до 15 декември (неделя)
Място: Националния дворец на културата, София
За повече информация:
www.facebook.com/events/622020907839833/?ref_dashboard_filter=upcoming&source=1
8. Тема: Дни на отворените врати в Министерството на външните работи
Посетителите на „Дните на отворените врати” в Министерството на външните работи
(МВнР) ще имат възможност да се разходят по „черния мрамор”, да разгледат кабинета
на министъра и да научат повече за историята на българската дипломация, основните
дейности на МВнР, както и за важните външнополитически приоритети за Република
България. Служители ще разкажат как се започва работа в министерството, ще дадат
ценни съвети при пътуване в чужбина и ще разкрият любопитни подробности от
дипломатическия език и протокол. Опитен гид ще представи ценната колекция от
произведения на изкуството на МВнР в „културен тур”, провеждан два пъти дневно.
Време: 13 декември (петък) от 10:00 часа до 14 декември (събота) 2013 г. до 15:00 часа
Място: МВнР, ул. "Александър Жендов" № 2, София
За повече информация:
www.facebook.com/events/590309211017680/?ref_dashboard_filter=upcoming
9. Тема: Изложба „25 години награда „Сахаров“ за свобода на мисълта“
Информационното бюро на ЕП за България открива изложба, посветена на 25-ата
годишнина на Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, присъждана ежегодно от
ЕП. На изложбата ще можете да научите повече за живота и постиженията на някои от
най-големите борци за правата на човека в световен план. Ако желаете да присъствате
на официалното откриване на изложбата е необходимо да потвърдите присъствие до
18:00 часа на 12 декември на epsofia@ep.europa.eu
Време: 16 декември (понеделник) 2013 г. от 11:00 часа – официално откриване
16 декември – 28 декември 2013 г. – експозиция
Място: Народен театър „Иван Вазов“, гр. София
За повече информация:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151745730278314&set=a.179940138313.1239
13.43735863313&type=1&theater
10. Тема: Международна конференция «Регионално сътрудничество и европейска
интеграция» / Conférence internationale "Coopération régionale et Intégration
européenne"
Френският институт в България, Фондация „Конрад Аденауер“ – България, Изследователският център по публична политика и Нов български университет организират
международна конференцията, на която ще се обсъдят перспективите и стратегиите на
основните участници в процеса на европейска интеграция. В програмата на
конференцията ще вземат участие: н. пр. посланика на Германия, Матиас Хьопфнер; н.
пр. посланика на Франция, Ксавие Лапер дьо Кабан; Йорданка Чобанова, съветник на
Президента на Република България; Матилд Буле, Парламентарно аташе. Ще бъде
осигурен симултанен превод на френски и на български език. Вход свободен.
Време: 16 декември (понеделник) 2013 г. от 13.00 до 17.00 часа
Място: Червената къща, ул.„Любен Каравелов“ 15, гр. София
За повече информация:
www.facebook.com/events/377776599024170/?ref_dashboard_filter=upcoming
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КОНКУРСИ И ПРОГРАМИ
Тема: Студентска анкета trendence Graduate Barometer 2014 – European Edition.
Условия: ВУЗФ е един от 1000-та университета, които участват в trendence Graduate
Barometer – най-разпространената европейска анкета за професионална реализация и
образование. Тя проучва степента на удовлетвореност от обучението и очакванията за
бъдещата професионална реализация на студенти от цяла Европа, както и разликите и
общите черти между отделните страни. След попълването анкетираният може да
сравни отговорите си с общите резултати на студенти от цяла Европа.
Награди: 5 Amazon ваучера на стойност €500*
10 Amazon ваучера на стойност €200*
* Сумата може да бъде изплатена.
За повече информация: www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=342
Тема: Световен бизнес диалог в Кьолн – отворен за студенти
Условия: Бизнес лидери от цял свят се събират в Кьолн на 13 и 14 март 2014 г. за
Световния бизнес диалог. Те ще обсъдят текущи тенденции и тяхното въздействие
върху съществуващите бизнес модели. Събитието събира на едно място мениджъри,
изследователи, политици, учени и най-добрите студенти. Може да кандидатства като
делегат всеки, който е записан в университет или е завършил висшето си образование
през 2013 г. Общата такса за участие е 70 евро за всеки делегат. Тя включва изхранване
по време на събитието и разходи за участие в програмата. Предвидени са и стипендии,
за които ще може да се кандидатства след обявяване на имената на приетите делегати.
Това ще стане след 22 декември 2013 г.
Срок: 15 декември 2013 г.
За повече информация: http://www.world-business-dialogue.com/?page_id=124
Тема: Конкурс „Наградите на БАИТ за 2013 г.”
Условия: За поредна година Българска асоциация за интернет технологии (БАИТ) ще
връчи 11 награди в различни категории за принос в информационните и
комуникационните технологии (ИКТ). За участие като номинация за „Студентска
награда“ се допускат индивидуални участници или екип от студенти от български
университети към датата на подаване на заявленията за участие, който / които:
- притежават създадена собствена разработка въз основа на ИКТ;
- извършват / са извършили иновационни технологични проекти извън учебната зала;
- реализират използване на иновации за подобряване на ефективността, увеличаване на
пазарната стойност, спестяване на разходи, екологично съобразен подход, подобряване
на пазарните позиции и др.
Срок: 12 януари 2014 г.
За повече информация: http://www.bait-awards.bg/
Тема: Национално младежко състезание за плакат на европейските избори
Условия: Във връзка с предстоящите Европейски избори – 2014 г. Националното
сдружение на българските европейски клубове – NABEC – със съдействието на
Информационното бюро на ЕП в София и под патронажа на европейския депутат д-р
Андрей Ковачев, организира национално младежко състезание за плакат на
Европейските избори – 2014 г. Предложенията за плакат трябва: да включват
информация за предстоящите избори за европейски депутати с послание към
европейските гласоподаватели; авторите на предложенията да са на възраст 18 – 21
години.
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Награди:
- 3-ма наградени ще посетят Европейския парламент по покана на д-р Андрей Ковачев;
- Номинираните плакати на националното състезание ще бъдат отпечатани и
тиражирани с помощта на Информационното бюро на ЕП, а авторите им ще получат
информационни материали за ЕС;
Срок: 13 януари 2014 г.
За повече информация: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/pr2013/pr-2013-November/poster_competition.html
Тема: Конкурс за видео по повод Европейските дни на развитието
Условия: Започна подборът на проекти за следващото издание на европейската
младежка награда "Карл Велики" за млади хора, които участват в проекти, целящи да
насърчат разбирателството между младежите от различни европейски държави.
Наградата е учредена съвместно от Европейския парламент и Фондацията за
международната награда "Карл Велики" в гр. Аахен и се връчва за проекти, чиито
създатели са на възраст между 16 и 30 години.
Награди: Трите печеливши проекта от 28-те, спечелили на национално ниво във
всички държави-членки, ще получат финансиране от 5000, 3000 и 2000 евро и техните
екипи ще посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург и Международната
церемония по връчване на наградата "Карл Велики" в гр. Аахен.
Срок: 20 януари 2014 г.
За повече информация: http://eudevdays.eu/stakeholders/video-contest
Тема: Програмата "Фулбрайт – Шуман"
Условия: Програмата "Фулбрайт – Шуман" се администрира от Комисията за
образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на
европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен),
администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на
европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество, да извършват
изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски
институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията
между ЕС и САЩ, европейските политики, европейските институции и
трансатлантическото сътрудничество. Интервютата със селектираните от Белгийската
комисия български кандидати се провеждат в Българо-американска комисия за
образователен обмен „Фулбрайт”.Максималният размер на стипендията е 29 000 евро.
Награди: Месечна стипендия от 3000 евро (в доларова равностойност), еднократна
сума от 2000 евро (в доларова равностойност) за пътни разходи, спонсорство на J-1
виза и здравна застраховка
Срок: 1 февруари 2014 г.
За повече информация: http://www.fulbright.bg/bg/p-Drugi-stipendii-za-obrazovanie-vSasht-USA-8/#fulbright-schuman
Тема: Програма "Работата на моя живот" (Германия)
Условия: Започна кандидатстването за професионално дуално обучение в Германия по
програма "Работата на моя жвот" (The Job of my Life) с цел да се стимулира
професионалната мобилност на младежи от Европа с интерес към обучение и заетост в
страната. Програмата се реализира от Федералната агенция по труда и с
партньорството на службите за заетост на десет страни-членки на ЕС, включително
Агенцията по заетостта, като член на мрежата EURES.
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Право за получаване на финансова подкрепа по програмата имат младежи, граждани на
ЕС на възраст между 18 и 35 години към момента на подаване на заявлението за
участие и със завършено средно образование в страната по произход. Кандидатства се с
автобиография на немски език и копие от диплома за средно образование. Кандидатите
посочват желаната професия до EURES асистентите в Бюрата по труда.
За повече информация: http://www.thejobofmylife.de/en/
Тема: Стаж в Европейската сметна палата
Условия: Европейската сметна палата организира платени (1120 €/месец) или
неплатени стажове през цялата година в различни области, свързани с нейната работа.
Изисквания към стажантите:
- да са граждани на една от държавите-членки на ЕС;
- да притежават университетска степен или диплома, даваща им право на достъп до
длъжност от категория А по стандартите на Общността или да са завършили най-малко
4 семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата;
- да удостоверят, че имат задълбочено знание на един от официалните езици на ЕС и
задоволително познание на поне още един друг официален език;
- да представят необходимите гаранции за почтеност
Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр от сайта на Палатата.
Срок: безсрочен
За повече информация: http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/Traineeships.aspx
СТИПЕНДИИ
Тема: 20 % специална отстъпка от семестриалната такса за магистърски
програми на ВУЗФ за студентите, завършили бакалавърска степен във:
ВУЗФ, УНСС, СА "Д.А.Ценов"– Свищов, ИУ–Варна, Стопански факултет на СУ и
Направление Икономика на НБУ .
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFStudentsMastersTaxes
Тема: Студентски евростипендии - Проект "Студентски стипендии и награди" ІІI фаза за бакалаври и магистри
Условия: Студентите редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища
могат да кандидатстват отново за Европейски стипендии за успех и за специални
стипендии (за участия с научни, изследователски или практически разработки или в
художествено-творчески дейности) за зимния семестър на учебната 2013/2014 година.
След регистрация чрез връзката (линка) „Нова регистрация” (независимо дали е
кандидатствал и получавал стипендии по проекта през изминали години) в сайта на
стипендиите студентът може да попълни отделни:
- формуляр за кандидатстване за стипендия за успех – в син цвят (буква А)
- формуляр за кандидатстване за специална стипендия – в зелен цвят (буква Б)
Единственият начин за кандидатстване за стипендия за успех и/или за специална
стипендия по проект „Студентски стипендии” е онлайн през интернет страницата на
проекта и последващо подаване на генерирания формуляр на хартия във висшето
училище. Пълна информация и регистрация тук.
Стипендия: Стипендии за успех: месечната стипендия - 120 лв за срок от 5 месеца
Специални стипендии: еднократни стипендии от 200 лв. за всяко отделно
участие, но до 5 броя
Срок: От 9 декември 2013 г. до 14 януари
За повече информация: http://eurostipendii.mon.bg/
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Тема: Стипендиантската програма за лидерство Weidenfeld-Hoffmann
Условия: Стипендиантската програма и програмата за лидерство Weidenfeld-Hoffmann
на Университета в град Оксфорд, Великобритания, е насочена към висшисти и
специалисти от цял свят, които имат желание да продължат научната си кариера в
областта на международното развитие или управлението на околната среда и нейното
опазване. Всяка година по програмата се отпуска пълно финансиране на петима
докторанти, които да проведат проучване в университета и да развият лидерските си
умения. Подробна информация може да откриете на страницата на университета.
Срок: 24 януари 2014 г.
За повече информация:
www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/weidenfeld-hoffmann/
Тема: Летни стажове на Световната банка
Условия: Световната банка (СБ) предлага стажове на младежи, които искат да научат
повече за икономическите и социални въпроси от световно значение. Стажът е платен и
при възможност, банката има опция за облекчаване на пътните разходи. Повечето
стажове се провеждат във Вашингтон. Кандидатите трябва да са граждани на
държавите-членки на СБ, да имат бакалавърска степен (области – икономика, финанси,
развитие на човешките ресурси, социални науки, селско стопанство, околна среда,
развитие на частния сектор и други) и да са включени в следдипломна програма
(магистър, докторантура), както и да владеят английски език.
Срок: за летните стажове (от юни до септември): 31 януари 2014 г.
За повече информация:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuP
K:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353~isCURL:Y,00.html

ВУЗФ СЪБИТИЯ
Тема: Специално интервю с доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор на ВУЗФ
за образователния портал Диплома.БГ по повод 10-годишнината от създаването
на
Висшето
Училище
по
Застраховане
и
Финанси
http://diploma.bg/index.php?p=view&aid=5549
Честит 8 декември, скъпи студенти и преподаватели !
Официално приветствие от доц. Вазов по случай 8-ми Декември:
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=353

Тема: ВУЗФ получи британска акредитация
ВУЗФ
e първото акредитирано висше училище в България от Британската
Акредитационна Комисия (The British Accreditation Council – BAC). BAC е независима
институция, която има ролята на национална агенция за акредитация на независимото
продължаващо и висше образование. ВУЗФ получи своята международна акредитация
през май 2013 г. за независимо продължаващо и висше образование. В официалния
доклад на BAC се посочени следните силни страни на ВУЗФ:
- Силен ръководен екип и отлични работни практики
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- Високо ниво на преподаване и уважаван академичен екип
- Добре квалифицирани, мотивирани преподаватели и административен екип
- Отлични услуги за кариерното ориентиране и развитие на студентите, с чудесни
резултати, добри системи за обратна връзка от студентите към преподавателите
- Комбинация от знания и практически умения, силни връзки с бизнеса и множество
международни контакти
- Отлични ИТ съоръжения и материална база и др.
http://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/pyrviiat-bylgarski-universitet-s-britanskaakreditaciia,155551/
Тема: Безплатен обучителен модул за студенти „Уроци по лични финанси“
Кариерният център на ВУЗФ бе организитор на последния за годината безплатен
обучителен модул за студентите на ВУЗФ „Уроци по лични финанси“ с гост-лектори от
Корпоративен университет „Карол“. Темата: „Как да инвестираме на FOREX или
Уолстрийт“ беше представена от Йордан Калоянчев, брокер Международни пазари в
ИП Карол.
Време и място: 10 декември (вторник) 2013 г. в зала 302, ВУЗФ, София
http://www.vuzf.bg/UserFiles/Files/Urotsi_lichni_landscape.pdf
Тема: БАН и ВУЗФ представиха проект за изграждане на ново поколение от
конкурентоспособни учени
На официална пресконференция бе представен проектът на ВУЗФ и Институт за
икономически изследвания при Българска академия на науките (ИИИ – БАН):
„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на
бизнес–инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите)
и финансите". 25 млади учени-докторанти ще участват в проекта, който се реализира по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и ще продължи до октомври
2015 година. Младите учени ще имат финансова възможност да завършат своите
изследвания, да направят научни публикации, както и да присъстват на повече от 30
международни конференции. Ръководител на проекта е проф. д-р Костадин Костадинов,
БАН и зам.-ръководител - гл. ас. Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ.
Време и място: 4 декември 2013 г. в сградата на БАН, ул. 15-ти ноември, София
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=351
Тема: Слави Трифонов изнесе лекция пред студенти на ВУЗФ
Слави Трифонов беше гост-лектор на студентите от програма Журналистика,
продуцентство и финанси. Той изнесе лекция пред студентите, в която съвсем открито
разказа за своя кариерен път, сподели опита си в продуцирането на телевизионни
формати, какво се изисква, така че едно шоу да бъде успешно тринадесет години като
обеща стаж в “Шоуто на Слави” за най-добрите студентите от програма Журналистика,
продуцентство и финанси на ВУЗФ. По негова покана тогава студентите по програмата
ще могат на живо да проследят как се прави едно предаване.
Време и място: 1 декември 2013, ВУЗФ, София
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=350
Тема: България с награда на състезанието за творчески индустрии - Th13teen Arts
България с проекта Embrioo.com, който е българският представител в конкурса,
спечели специалната награда SoftLayer Catalyst StartUp Program на финала на
Световната купа за творчески индустрии (Creative Business Cup), проведен в
Копенхаген, Дания. България е сред шестте призьори от общо 36 финалисти. Наградата
бе връчена на Рени Попчева, основател на Embrioo.com, лично от Негово кралско
височество принца на Кралство Дания Йоаким, в присъствието на министъра на
науката, иновациите и висшето образование на Дания.
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Embrioo.com представлява иновативна онлайн платформа, която обвързва хора с идеи
от целия свят и има потенциала да превръща идеята в успешен бизнес продукт. ВУЗФ е
партньорът на Embrioo.com, предоставя материалната си база и част от менторите.
ВУЗФ е един от първите регистрирани в платформата за обмен на идеи.
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=347
Тема: ВУЗФ с открити лекции за учениците от Национална търговско-банкова
гимназия
По инициатива на учениците от 10 "А" клас на Национална търговско-банкова
гимназия (НТБГ) започна курсът, организиран от ВУЗФ. Първата лекция беше на тема
"Цветовете и движението в рекламата" с лектор Тихомир Тихомиров – преподавател по
маркетинг и оперативен мениджмънт и координатор на The University of Sheffield за
България. Той спечели вниманието на учениците с примерите за успешни статични и
динамични реклами. В съвместният проект между ВУЗФ и НТБГ учениците ще
посещават практически ориентирани лекции на избрана от тях тема.
Време и място: 14 ноември 2013 г. във ВУЗФ, София
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=345
Тема: ВУЗФ в новините на TV7
Тук можете да видите видеото от репортажа на TV 7 за финансовите облекчения за
студенти, които Висшето училище по застраховане и финанси предлага. http://tv7.bg/news/9380362.html
Време и място: 23.07 2012 г. от 11:43 часа по TV 7
***
Честит празник на Банкера !
С решение на Асоциацията на търговските банки и на БНБ от 1992 г. църковният
празник Никулден се отбелязва като празник на банките и банкерите. На 27 октомври
1992 г. при откриването на втората среща на банкерите във Варна денят е обявен като
Ден на българските банки. За първи път се чества през 1992 г. в параклиса на сградата
на Българска народна банка с панахида за загиналите банкови служители през войните
в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г.
Според легендата свети Никола, освен покровител на рибарите и мореплавателите, е
покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец бил лихвар, който
помагал на бедни и безпарични като раздавал богатството си. Той гледал тези, на които
правел благодеяния, да не разберат откъде идват те. Преданието казва, че свети Никола
незабелязано подхвърлил три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може
да омъжи трите си дъщери и да ги спаси от безчестие.
ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ И КОНТАКТИ
http://www.vuzf.bg – Официален сайт на Висшето училище по застраховане и финанси
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFGraduatedCenterOfCareerProgressMessages – Обяви
за конкурси, стажове и работа на Кариерния център на ВУЗФ
http://www.youthbg.info – Официален сайт с информация за конкурси и проекти на
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”
Facebook име: Висше Училище по Застраховане и финанси - Официална страница на
ВУЗФ - тук
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Информация и контакти за кариерно развитие и възможности – Кариерен център ВУЗФ
– директор Петя Иванова-Андреева, тел./+352/ 024015807, ет.3, зала 306, ВУЗФ
Предложения за нова информация, отзиви и коментари към бюлетина може да
споделите на e-mail: eshehtova@vuzf.bg (Емилия Шехтова, асистент към акад. програма
„Финанси”, ВУЗФ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съгласно Закона за електронна търговия Ви уведомяваме, че е възможно това търговско съобщение да не
е поискано от Вас, въпреки че понастоящем Вашият e-mail не фигурира в Регистъра на електронни
адреси на лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения към Комисията за
защита на потребителите на Република България. Ако не желаете да получавате повече електронни
съобщения от нас, моля отговорете на този e-mail, като в полето „subject” напишете „unsubscribe”.
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