


Клуб Финанси 2013-2014

През учебната 2013-2014 година Клуб "Финанси" 
започна втората си година. Благодарим на всички за 
подкрепата, която ни оказахте докато 
„прохождахме“!

Като една млада организация се радваме, че зад
нас стои университет с традиции, а ние имаме
честта да работим с водещи бизнес и
неправителствени организации! За нас е важно не
само да се развиваме, но и да помогнем на колегите
си да открият своите заложби и да им помогнем да
разгърнат потенциала си. Ето защо се фокусираме
върху публичните прояви, достъпни за всички
студенти. Представяме Ви акценти от дейността
ни през семестъра.



Събитието бе уникално 
за България, радвайки се на широко 

участие от  страна на български и чуждестранни 
студенти, както и  професионалисти от  бизнеса.

26-27 октомври: Международна кръгла 
маса



4 ноември – Общо събрание на Клуб 
Финанси

Съгласно правилника беше избрано ново
ръководство - за Председател бе избрана Виктория
Станчева, за Зам. Председател Севел Исмаил, за
Секретар Иглика Славчева. Новият Управителен
съвет включва още Николай Митев, Йордан
Георгиев, Петър Бодуров и доц. д-р Димитър
Рафаилов.



16-17 ноември – Oбучение за дебати

Събитието бе организирано съвместно с 
„Асоциация Дебати София”.



18 ноември – Дискусия на тема 
„Спасяването на банките от фалит”

На дискусията членовете от клуба обсъждаха 
положителните и отрицателните  страни от 
спасяването на банките.



25 ноември – публичен дебат на тема 
„За и против спасяването на банките” 

Събитието е първото по рода си в
Икономически университет – Варна и
на него имаше широко участие от
студенти и преподаватели.



2 декември – публично събитие 
„Вдъхнови ме“

Студенти имаха възможността да 
споделят своите вдъхновяващи 
идеи с колегите си, а и да упражнят 
ораторското си майсторство.



3 декември – публична лекция „Yes” 

Проф. д-р ик. н. Йордан Коев
сподели с аудиторията своя 
богат опит в сферата на 
предприемачеството.



10 декември – среща с Нина Тодорова, 
експерт човешки ресурси в Прокредит Банк

Бяха обсъдени програмата „Млад банкер“ и
възможностите за бъдещо сътрудничество между
банката и клуба.



Искате винаги да знаете какво правим? 
Последвайте ни в нашата Facebook страница 
и следете сайта ни! 

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

http://www.facebook.com/FinanceClubUE


