
За успешната реализация на професионалнопрактическото обучение 

(ППО) посредством платформата UEBN  е необходимо: 

1. Регистриране на профили „Работодател“, „Експерт от бизнеса“ (ментор), „Експерт 

от ИУ – Варна“ (академичен наставник) и „Студент“.  

Профилът „Работодател“ е за фирмата, осигуряваща средата за провеждане на 

професионалнопрактическото обучение. Той следва да се попълни от оторизиран представител на 

тази фирма. От този профил се публикуват обяви за стаж и работа. Създават се и програми за 

професионалнопрактическото обучение, при които трябва да се посочи „Експерт от бизнеса“ 

(ментор) и „Студент“ за съответната програма за практическо обучение. 

„Експерт от бизнеса“ е профил на човек, който в конкретния случай – програма за 

професионалнопрактическо обучение, играе ролята на ментор на дадения студент. Той попълва 

индивидуалната програма за професионалнопрактическото обучение и посочва нейните цели, както 

и основните дейности, които ще се изпълняват от студента по време на практическото обучение. 

„Експерт от ИУ – Варна“ – това е профилът на ръководителя на практическото обучение 

(академичен наставник). За всяка специалност, а в някои случаи – за всяка учебна група, 

катедрата определя ръководител на практическото обучение. В платформата UEBN, в раздел 

„Полезно“, е публикуван пълен списък на ръководителите на практическото обучение.  

„Студент“ – това е профил на студент, регистриран в системата и ползващ нейните 

функционалности, който в случая е участник в програма за практическо обучение. При 

регистрацията на студент в UEBN  автоматично се проверява студентското му състояние. 

2. Създаване на програма за практическо обучение от профил на фирмата 

„Работодател“. В обявата е важно да се попълнят име и имейл на ментор (Експерт от бизнеса), 

който отговаря за практическото обучение на студента, и име, и имейл на студента, за който е 

програмата. Много e важно да се въведат имейлите, с които менторът и студентът са регистрирани в 

платформата. 

3. След включване на Експерт от бизнеса като ментор той получава съобщение в 

платформата и има възможност да попълни втората част от програма за практическо обучение 

(обучителни цели; специфични дейности и компетенции).  

4. Студентът също получава съобщение в платформата и след като менторът създаде 

основните части на програмата, студентът уточнява третата част и посочва името и имейла на 

академичния наставник (ръководителя на практическото обучение). Студентът предварително 

трябва да се информира за своя ръководител на практическо обучение от списъка, публикуван в 

раздел „Полезно“ в UEBN. 

5. Академичният наставник получава достъп до програмата за практическо обучение 

едва след като бъде посочен за такъв от студента. Когато получи достъп до нея, той трябва да я 

одобри. 

6. Щом завърши практическото обучение, менторът и студентът попълват (независимо 

един от друг) формуляр за оценка. Тези формуляри са видими за академичния наставник след 

тяхното попълване. 

Ако имате въпроси, можете да се обръщате към съответните преподаватели, отговарящи за 

провеждането и защитата на практическото обучение. 


