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1. Преддипломният стаж е част от учебния план и за него се поставя изпитна 

оценка.  

2. Провеждането на преддипломният стаж е задължително и е минимум 2 

(две седмици) при максимален срок 2 (два) месеца. 

3. С решение на катедрен съвет се определя научният ръководител на 

преддипломния студентски стаж за всяка специалност за съответната 

учебна година.  

4. В началото на летния семестър, но не по-късно от 15 март , научният 

ръководител/и организира среща на студентите с представители на 

работодателски организации. Задължително се отправя покана до 

организациите, с които катедрата има сключен меморандум, като могат да 

бъдат поканени и други организации. 

5. По време на срещата научният ръководител информира студентите за 

начина на провеждане на преддипломния студентски стаж и за неговото 

оценяване съгласно приетите от катедрения съвет Указания. 

6. Научният ръководител отговаря за това Указанията за провеждане на 

преддипломния стаж и Уведомителното писмо да бъдат достъпни за 

студентите чрез сайта на катедрата, общия имейл на студентите и на 

таблото пред катедрата. 

7. Катедрата не осигурява на студентите приемаща организация за стажа.  

8. Всеки студент попълва сам Уведомителното писмо с трите си имена, 

наименованието на избраната от него приемаща организация и името на 

научния ръководител на съответната специалност. Уведомителното писмо 

е достъпно на сайта на катедрата (http://departments.unwe.bg/iproperty) 

9. Попълненото от студента Уведомително писмо се изпраща по електронен 

път на служебния e-mail адрес на научния ръководител на стажа 

(http://departments.unwe.bg/iproperty) за съответната специалност не по-

късно от един месец след началото на летния семестър. 

10. Студентът получава подписано от научния ръководител Уведомително 

писмо до 5 работни дни след изпращането му в кабинета на 

административния секретар на катедрата 1076.  

11. Студентът предоставя Уведомителното писмо в приемащата организация. 

Уведомителното писмо не гарантира, че избраната от студента 

организация ще приеме кандидат-стажанта. 

12. След провеждането на стажа, студентът изготвя отчет за извършените от 

него дейности и го предоставя на ръководителя си в приемащата 

организация за одобрение и подпис. 

13. Приемащата организация издава служебна бележка на студента, в която е 

посочено мястото и периода за провеждане на стажа.  

14. Студентът депозира отчета и служебната бележка при административния 

секретар на катедрата в кабинет 1076 в срок, определен от научния 

ръководител на стажа, но не по-късно от 10 дни преди началото на 

лятната изпитна сесия. 


