Потвърдително писмо за сътрудничество
между
Факултет по Педагогика на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и
Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС- гр. София

Сътрудничеството между двете звена датира от няколко години и то
еволюира паралелно с укрепването на Кариерния център и разрастването на
обучаващите модули по професионално и кариерно развитие в Софийския
университет.
Екипът специалисти в
Междууниверситетския център се превърна в
първостепенен и незаменим партньор в практическата ни работа със студентите не
само защото осигурява терен за посещения, а с това, че съумява да демонстрира и да
интегрира студентите в образци на професионална дейност в няколко
направления:
1.Теоретико-научна компетентност и академична ерудираност.
2.Висока методико-емпирична култура и богат практически опит.
3.Организационни условия на работа, които осигуряват.
4. Иновативни перспективи — витеги студентите имат възможност да се
запознаят с водещи тенденции, да уловят изпреварващо процесите.
5.Контакти с представители на пазара на труда и бизнессредите.

6.Контакти с други подобни центрове.
7.Консултантската практика и контактът специалист-клиент.
8.Информационната среда и технологии за професионална дейност
9.Интензивен темп на работа, висока организираност и продуктивност.
10. Впечатляващ личностен професионализъм и манталитет.
11. Изключителна работоспособност и мотивиращи способности при
работата със студентите.
12.Особена коректност и професионална деликатност.

13.Чужд на всякакво маркиране и формализъм в работата.
Всички тези качества и особености в професионалната дейност на колегите от
Центъра, в лицето на Атанас Димитров, стимулират бъдещите ни специалисти,
мотивират ги за сериозна подготовка, ангажират ги с проблемите на
професионалното и кариерно израстване и тяхното подпомагане на различни
равнища и в различни институции, правят реални изучаваните процеси.

Колегите съумяват в ход да използват и да включват текущите новости,
очакваните събития в работата със студентите. Иновативната им ориентация,
съчетана с отвореност и готовност да споделят своя опит, ги причисляват към
елитната категория на изградените и непрекъснато развиващи се специалисти не
само в технологичния, но и в морално-етичния културен пласт на професията.
В съвременните условия на интегриращи се професионални области, на
търсено, но не винаги удачно сътрудничество и партньорство както в ежедневната
дейност, така и в рамките на параметрирани проекти, да се работи с екипа на
Междууниверситетския Център за кариера при УНСС е възможност и придобивка,
която оценявам високо и потвърждавам с дълбоо професионално удовлетворение.

