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ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

Бакалавърска програма по Урбанизъм 

 

Анотация 

Преддипломният стаж има за цел да запознае студентите с дейността на общинската 
администрация, министерствата, институциите и проектантските организации в областта на 
устройственото и стратегическо планиране. С провеждането на стажа студентите ще добият 
реална представа за устройствената проблематика, която решават отделните звена и 
организации. Придобитият опит ще бъде полезен за изграждането им като специалист в областта 
на селищното устройство и стратегическото планиране. 
Стажът не се заплаща и е със срок 1 месец (20 работни дни) с начална дата 15 юли на съответната 
учебна година.  
 
Преддипломният стаж на студентите от специалност „урбанизъм“, ОКС – бакалавър ще се 

заверява след представяне на Служебна бележка от фирмата/общината/институцията, в 

която е проведен и Отчет за извършена работа до 15 октомври на съответната учебна 

година. 

 

Служебна бележка 

Служебната бележка трябва да бъде издадена на официална бланка, подписана и подпечатана от 

управителя/ръководителя на звеното, в което е проведен стажа и да дава информация за времето 

на работа, продължителността и задачите/проектите, в които е участвал студента. 

 

Отчет за извършена работа 

Отчетът се разработва под формата на дневник, в който се описват всички извършени дейности 

от студента по дни или по седмици, в зависимост от обхвата на проектите. В него се описват всички 

проекти, в които студентът е участвал, всички документи и информация с които студентът се е 

запознал и е проучил, участие в експертни съвети, срещи и др. 

Отчетът се изготвя индивидуално от всеки студент с обхват 5страници, формат А4. В него се дава 

отговор на следните въпроси: 

 Наименование на избран проект, по който студентът е работил. Област на приложение. 

 Местоположение на проектната територия и обхват. 

 Възложител/Инвеститор на проекта. 

 Цели и задачи на проекта. 

 Организационна структура на екипа, работещ по проекта. 

 Управление на проекта. 

 Метод на работа и вземане на решения. 

 Ресурси – информационни, финансови, човешки, инфраструктурни и други. 

 Етапи на работа. 

 Очаквани резултати. 

 Какво научих от конкретния проект като урбанист и каква беше моята роля? 

 

Отговорник за преддипломния стаж:………………………………………… 

 /ас.урб.Виргиния Симеонова/  
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