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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

ПРОГРАМА 

 

КАРИЕРНА БОРСА 

 

„Електроника и високи технологии“ 

29.03.2023 – 31.03.2023 

 

Място: Технически Университет Варна 

гр. Варна, ул. „Студенстка” №1 

 

Ден 1 – 29 Март 2023г. 

10:00 – 10:30 Регистрация на участниците в кариерната борса 

10:30 – 11:00  Откриване на кариерната борса. Представяне на участници 

11:00 – 11:15 Обявяване на начало на ХАКАТОН. Представяне на техническия проблем, 

правила и срок за участие.  

11:15 – 11:45  Кафе пауза 

11:45 – 13:00 Лекция на тема  подготовка на автобиография, мотивационно писмо и подготовка 

за интервю пред работодател. 

13:00 – 14:00  Обедна почивка  

14:00 – 14:45  Индивидуална работа със студентите по подготовка на автобиография и 

мотивационно писмо. Разговори и неформални дискусии между работодатели и 

студенти; 

14:45 – 15:15 Кафе пауза 

15:15 – 16:00 Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-up 

секция. Разговори и неформални дискусии между работодатели и студенти; 

Ден втори 30 март 2023 
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10:00 – 10:30 Регистрация на участниците в кариерната борса 

10:30 – 11:15  Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-

up секция. Разговори и неформални дискусии между работодатели и студенти; 

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 13:00 Специализирана лекция по тематика, свързана с професионалната област на 

разработените учебни програми;. 

13:00 – 14:00  Обедна почивка  

14:00 – 14:45  Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. 
Разговори и неформални дискусии между работодатели и студенти; 

14:45 – 15:15 Кафе пауза 

15:15 – 16:00 Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-

up секция.  

 

Ден трети: 31 март 2023 

10:00 – 10:30 Регистрация на участниците в кариерната борса 

10:30 – 11:15  Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-up 

секция.  

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:00 Обявяване на резултати от ХАКАТОН 

12:00 – 13:00  Обедна почивка  

13:00 – 14:30  Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-up 

секция. Разговори и неформални дискусии между работодатели и студенти; 

14:30 – 15:00 Кафе пауза 

15:00 – 15:45 Провеждане на кариерната борса с участието на фирми и организации. Start-up 

секция. Разговори и неформални дискусии между работодатели и студенти; 

15:45 – 16:00 Закриване на кариерната борса 
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