


През летния семестър на годината Клуб Финанси организира

множество публични прояви, достъпни за всички студенти на

ИУ – Варна.



Национален конкурс за студентско есе

Клуб "Финанси" 

организира национален 

конкурс за студентско

есе за всички студенти в 

акредитираните висши 

учебни заведения в 

България. Получихме 180 

есета на студенти от 17 

различни университета.



В предаването "България днес" на 04.02.14г. доц. д-р

Димитър Рафаилов и студенти от Клуб Финанси

представиха дейността на клуба и една от най-новите

ни инициативи - национален конкурс за студентско есе.



Подбор на нови членове - 21 студенти от 

различни специалности на ИУ – Варна се 

присъединиха към нас 



Start Up your Future – 19 март 

Проект на Клуб Финанси, целящ да предостави възможности за

професионално ориентиране на ученици от България. Първата

презентация се проведе в ПГИ ,,Д-р Иван Богоров’’, при която

студенти и преподаватели от ИУ – Варна споделиха своя опит

и възможности за реализация в сферата на финансите.



Как да се реализираме успешно ? – 24 март 

Беше проведена среща-дискусия с Ивелин Михайлов –

директор екипи и финансов консултант в брокерска

фирма Together Bulgaria, посветена на успеха днес и

приложението на нашите знания в бизнеса.



Публичен дебат на тема ,,Трябва ли осигуряването в 

България да бъде задължително ? “ – 2 април 

Събитието се организира за втори пореден път в

Икономически университет – Варна и беше широко отразено

сред студенти от различни специалности и преподаватели

от катедра "Финанси’’.



Посещение на Пристанище Варна – 7 април 

Представители на Клуб 

Финанси посетиха Пристанище 

Варна и се запознаха с 

основните дейности, 

предизвикателства и 

перспективи пред порта.



Среща с представители на ПроКредит банк – 15 април 

Как да бъдем успешни банкери?

На този въпрос ни отговориха представителите на ПроКредит 

Банк



Онлайн среща – дискусия с Marc Lambotte – 16 април 

Гостът на срещата е преподавател в Hogeschool Universiteit

Brussels, а също така и Vice – President на Unisys Belgium.

Темата на срещата беше “International business” и предизвика

огромен интерес и участие от страна на студентите.



,,На лов за кариера“ с Job Tiger – 24 април 

Събитието бе организирано от Клуб Маркетинг и Клуб

Финанси с любезното съдействие на Kosher.bg и Сектор

"Алумни и Кариери" при Икономически университет - Варна.



Награждаване на Национален конкурс за студентско есе - 25 април 

Над 90 студенти присъстваха на награждаването в ИУ – Варна. Авторите

на десетте най-добри есета получиха международни студентски

ISIC карти и USB памет, а първите три есета си поделиха награден фонд

от 550 лв. Бяха раздадени още 80 книги, както и предметни награди.



Малка безплатна библиотека 

Клуб Финанси участва в дарителската кампания

на студентски проект за безплатно споделяне на

книги и на радостта от четенето.



Бизнес мениджър за ден в ,,Нестле” – 26 април 

Представители на ,,Нестле” разкриха с

какво компанията е по – различна от

всички останали и зададоха бизнес казус

на участващите студенти от различни

специалности на ИУ - Варна.



Интервю с проф. Г. Минасян 

Стартира нова секция за интервюта на сайта ни.

В интервю за Клуб Финанси, проф. Гарабед Минасян сподели,

че проблемът у нас е в това, че ние като държава

традиционно трудно се придържаме към добре обмислени и

проектирани решения, особено за по-продължителен период.



Bloomberg Aptitude Test – 7 май 

Клуб Финанси съвместно с Bloomberg Institute организираха

първата сесия на BAT в Икономически университет – Варна.

BAT е унифициран начин да се докоснете до най-добрите

работодатели във финансовата и бизнес сфера.



От данъчно облагане до данъчно оптимиране –

21 май

Среща - дискусия с проф.

д-р Надя Костова и

Симеон Симов -

управляващи съдружници

в АКТИВ с доказан

авторитет в сферата на

бизнес консултирането и

независимия финансов

одит.



Вътрешни обучения и тренинги за 

членовете ни 



Искате винаги да знаете какво правим?

Последвайте ни в нашата 

Facebook страница и следете сайта ни!

http://finance-club.ue-varna.bg/bg

https://www.facebook.com/FinanceClubUE?fref=ts
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