


Какво се случи през зимния

семестър на учебната 2014-2015 
година ?

През изминалия семестър, членовете на клуб

„Финанси“ отново доказаха пред себе си и околните, че са

амбициозни, креативни и отговорни млади хора, пред

които няма никакви пречки и прегради. Ние сами

управляваме бъдещето си и всекидневно доказваме

своите способности, търсейки начин да ги развием и

усъвършенстваме. През семестъра се проведоха
следните мероприятия:



20 октомври 2014 г.: Дискусия за

оздравяването или фалирането
на КТБ

Дискусията се проведе под формата на ролева игра.

Членовете на клуба се разделиха на отбори, представящи

потърпевшите стейкхолдъри и обсъдиха кое е най-

доброто решение за бъдещето на Кооперативна

търговска банка. По този начин те обмениха полезна

информация за моментното състояние на банковата

система в България и упражниха натрупаните си до
момента знания.



27 октомври 2014 г.:  Общо събрание на Клуб
Финанси

Съгласно правилника 

беше избрано ново 
ръководство:

Председател -
Виктория Станчева

Зам.-председател –
Силвия Янакиева

Секретар – Иглика 
Славчева

Новият управителен съвет включва още Йолина Минева, Тони 
Янчева, Йордан Георгиев и доц. д-р Димитър Рафаилов.



3 ноември 2014 г.:  Ролева игра за
иновативни бизнес идеи

Членовете на клуба сформираха екипи по двойки

и представиха пред останалите нестандартна,

иновативна бизнес идея, която не е срещана до

момента. Всеки сподели своите свежи и интересни

предложения и разработи своя мини бизнес план.

Разкриха се много иновативни възможности за

развитие, а членовете на клуб „Финанси“ показаха
изключителна креативност.



24 ноември 2014 г.: Публично събитие
„Вдъхнови ме !”

Събитието предостави възможност на студентите да

споделят вдъхновяващите си идеи с колегите, а и също да упражнят
уменията си да говорят пред публика.



1 декември 2014 г.: Публичен дебат “За или

против влизането на България в Европейския
банков съюз”

Събитието се проведе с участието на

преподаватели от катедра „Финанси” – ас.

Пламен Джапаров и х.ас. Петър Николов и

студенти от различни курсове и

специалности. Отборите обсъждаха

плюсовете и минусите от евентуалното

членство на България в Европейския банков

съюз, спазвайки регламентираните правила
за водене на дебат.



10 декември 2014 г.: Публична лекция на тема

„Управление на финансите в хотели и 
ресторанти”

Г-н Георги Найденов - Директор хотели "Best

Western" и председател на УС на

Варненската асоциация на хотелиерите и

ресторантьорите сподели своя богат опит със
студентите.



11 декември 2014 г.: Публична лекция „За
цифрите в магията, наречена АВИАЦИЯ”

За цифрите в магията, наречена

АВИАЦИЯ, говори Силвия

Димитрова - ръководител отдел

"Управленско счетоводство" на

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт

Мениджмънт” АД. Тя представи

един поглед зад завесите на

бюджетирането, значението на

контролинга за всяка организация и
специфики за авиобизнеса.



15 декември 2014 г.: Публична лекция „Как да
създадем модерен бизнес в 21-ви век?”

Пред над 350 човека своя опит в сферата на бизнеса сподели

Мартин Сребров - изпълнителен директор на Home2U , избран от сп.

Forbes за един от най-успешните българи за 2014г. На събитието се

проведе за първи път в България демонстрация на ВИРТУАЛНА
РЕАЛНОСТ.




