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Пловдив, 23 февруари 2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Утвърдени социолози представят професионалната реализация
на студентите от уникална бакалавърска програма
Сред преподавателите са доц. Иван Чалъков, доц. Иво Христов, доц. Мирослава
Радева, доц. Сийка Ковачева, проф. Георги Каприев и доц. Антоанета Дончева

Бъдещата професионална реализация на завършващите бакалавърската
програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” ще бъде представена на пресконференция
утре, 24 февруари, от 12:00 ч. в Заседателната зала на Ректората.
Специалността се администрира от Катедра „Приложна и институционална
социология“ към Философско-историческия факултет на ПУ. А екипът
социолози, които реализират модерната бакалавърска програма, включва доц.
д-р Иван Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Мирослава Радева, доц. д-р
Сийка Ковачева, проф. дфн Георги Каприев, доц. д-р Антоанета Дончева, гл. ас.
д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Светослав Славов, гл. ас. Донка Кескинова, ас.
д-р Мартин Иванов. Всеки от изброените преподаватели ще присъства на
пресконференцията, за да представи своята дисциплина и практическата
подготовка по нея, която студентите придобиват по време на обучението си.
От три години в Пловдивския университет се подготвят студенти, които
съчетават социологическата експертиза със сериозна подготовка в
икономиката, правото и политиката. Обучението се води по няколко
специализиринаи блока и включва три летни практики. Акредитираният прием
по специалността е 50 души.
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Този нов, широкопрофилен тип социолози отговоря на потребностите на пазара
на труда и цели реализация в сферата на предприемачеството, корпоративното
управление, общинските и регионални власти, държавната администрация,
пенитенциарните институции, синдикалните организации, НПО-сектора,
подготовката и управлението на проекти по европейски и национални
социално-икономически и научни програмии.
В рамките на пресконференцията преподавателите, които са и утвърдени
имена в своята област, ще представят също и вижданията и коментарите си за
актуалното състояние на тенденциите в развитието на ключови области на
обществения живот. Сред разглежданите теми ще бъдат политическото
положение и неговото развитие в контекста на променящата се
геостратегическа ситуация, системната неспособност на българското общество
да отговори на предизвикателствата на глобалното затопляне и свързаните с
него катаклизми, ситуацията в енергетиката и нейната зелена алтернатива и
др.
Поканени са и бивши възпитаници на катедрата, които ще споделят своя опит с
настоящите студенти и приноса на социологията за успешната им
професионална реализация.
КОЛЕГИ,
Пресконференцията ще се проведе в Заседателната зала (в съседство с
кабинета на ректора), Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“
№24, на 24 февруари, вторник, от 12:00 ч. На нея ще присъстват доц. д-р Иван
Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Мирослава Радева, доц. д-р Сийка
Ковачева, проф. дфн Георги Каприев, доц. д-р Антоанета Дончева, гл. ас. д-р
Тихомир Митев, гл. ас. д-р Светослав Славов, гл. ас. Донка Кескинова, ас. д-р
Мартин Иванов.
ЛИНКОВЕ КЪМ ГЕНЕРИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ
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http://www.plovdiv.utre.bg/2015/02/24/303105budeshteto_na_mladite_sotsiolozi_predstaviha_dnes_v_plovdivskia_universitet

http://radar.bg/bg/2015-0225/article/16207892_%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1
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http://plovdiv.actualno.com/Bydeshteto-na-mladite-sociolozi-predstaviha-dnes-vPlovdivskija-universitet-news_458782.html

http://www.novini-plovdiv.com/?p=4392

http://www.obrazovanie-bg.com/base/index.php/en/

http://www.press-report.bg/clanek-41027409-bdeseto-na-mladite-sociolozipredstaviha-dnes-v-plovdivskia-universitet

http://komentator.bg/plovdivskiyat-universitet-s-ambitsiozna-programa-za-mladisotsiolozi/

http://plovdivnews.net/obshtestvo/4405-badeshteto-na-mladite-sotziolozi-predstavihadnes-v-plovdivskiya-universitet

http://www.novini-plovdiv.com/?p=4392

http://news.dir.bg/news.php?id=18555868

http://novoplovdiv.com/news/v-plovdivskia-universitet-predstaviha-bydeshteto-namladitesociolozi

http://news.plovdiv24.bg/543083.html
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http://vsichkinovini.com/article/578098-bydeshteto-na-mladite-sotsiolozi-predstavihadnes-v-plovdivskiya-universitet.html

http://bnr.bg/plovdiv/post/100525867/pozitivnata-energia-promena-sveta-dazapochnem-promanata-ot-samite-nas

http://bnr.bg/plovdiv/post/100526279/balgarskoto-obshtestvo-e-v-tochkata-nazamrazvane-ima-risk-ot-vanshen-shok

http://www.press-report.bg/clanek-41027409-bdeseto-na-mladite-sociolozipredstaviha-dnes-v-plovdivskia-universitet

http://radar.bg/bg/2015-0224/article/16207892_%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1
%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B
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МЕДИЙНО ПОКРИТИЕ:

http://www.plovdiv.utre.bg/2015/02/24/302905prepodavateli_ot_pu_predstavyat_vuzmozhnostite_za_realizatsia_na_studentite_sot
siolozi

http://plovdiv.actualno.com/Utvyrdeni-sociolozi-ot-PU-predstavjat-profesionalnatarealizacija-na-studentite-ot-unikalna-bakalavyrska-programa--news_458525.html

http://vsichkinovini.com/article/575679-utvyrdeni-sotsiolozi-ot-pu-predstavyatprofesionalnata-realizatsiya-na-studentite-ot-unikalna-bakalavyrska-programa.html
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http://www.plovdivnews.bg/obshtestvo/author/346-plovdivnewsbg?start=90

http://news.plovdiv24.bg/542894.html

http://news.plovdiv24.bg//542804.html

http://www.plovdivlive.bg/v-pu-predstavqt-bydeshtata-profesionalna-realizaciq-nastudenti-12750.html

http://news.dir.bg/news.php?id=18551068

http://www.dcnews.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8
F%D1%82%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/

http://www.novini-plovdiv.com/?p=4357

http://news.sofiadnes.net/542894.html

http://radar.bg/bg/2015-0223/article/16194581_%D0%A3%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B7%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82_
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%
BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0.html

5

http://vsichkinovini.com/article/575679-utvyrdeni-sotsiolozi-ot-pu-predstavyatprofesionalnata-realizatsiya-na-studentite-ot-unikalna-bakalavyrska-programa.html

http://www.tarator.bg/utvardeni-sotsiolozi-ot-pu-predstavyat-profesionalnatarealizatsiya-na-studentite-ot-unikalna-bakalavarska-programa-1137443.html
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