Радостина Благоева Колева
Випуск: 2010 год.
ЗАВЪРШЕНИ СТЕПЕНИ
Магистър по: „Застраховане и осигуряване”
Бакалавър по: „Застраховане и осигуряване”

Работодател: Петър Илиев Илиев – Атрий Застрахователен Брокер ООД
Длъжност: застрахователен брокер – мениджър на офис гр. София

1. Защо избрахте ВУЗФ?
Избрах Висшето училище по застраховане и финанси, защото исках да се реализирам в
областта на застраховането, a във ВУЗФ се предлага бакалавърска програма
„Застраховане и осигуряване”, която ме удовлетворяваше напълно. Имах чудесни
препоръки от вече настоящи студенти на ВУЗФ.
2. Споделете хубави моменти от обучението си в университета.
Ималa съм прекрасни моменти заедно с колеги и преподаватели. Мога да кажа, че
наистина ми беше хубаво, когато по време на учебния процес научавах нови неща, свързани със
застраховането, при товна особено ми бяха интересни практическите примери, които даваха
преподавателите. Невероятни моменти имахме също, когато студенти и преподаватели сме се
събирали на едно място по най-различни поводи – чувствах се наистина част от един голям и
сплотен колектив, който има сходни, близки цели.
3. Поддържате ли връзка с университета?
Да, поддържам връзка с Учебен отдел, с Центъра за кариерно развитие и с част от
преподавателския колектив на ВУЗФ.
4. Поддържате ли връзка с колегите си от курса?
Връзката с колегите задължително трябва да се запази, аз съм щастлива, че имам
чудесни приятели и колеги от Висшето училище, с които поддържам непрекъснато връзка.
5. С какво ВУЗФ Ви помогна да се реализирате професионално?
За професионалната ми реализацията ВУЗФ като институция, заедно с всички
преподаватели и колеги ми помогнаха да изградя в себе си наистина сериозни качества –

отговорност, всеотдайност към учебния процес, професионализъм, стремеж да се развивам в
кариерно отношение в сферата на застраховането и осигуряването. Искам да изразя огромната
си благодарност към всички преподаватели, които накараха мен и колегите ми да учим и да се
стремим към високи нива на квалификация, към изграждане на конкурентна способност на
пазара на труда.
6. Използвате ли по време на работа наученото в университета и до каква степен обучението
Ви във ВУЗФ днес Ви помага за изпълнението на ежедневните Ви задачи?
Основата, която съм получила във ВУЗФ в сферата на застраховането, решително ми
помага в изпълнението на ежедневните ми задачи. Всеки работен ден е динамичен, с нови
знания и предизвикателства, но винаги има по нещо, което за преподавателите ни са
споменали или са ни предупреждавали като опитни практици по време на обучението. Няма
друг университет в България, който да подготвя толкова добре студенти за практиката.
7. Смятате ли, че бихте се реализирали по същия начин, ако бяхте завършили в друг
университет?
Не, почти съм сигурна, че в друго учебно заведение не бих могла да получа такава добра
подготовка за кариерното ми развитие.
8. Обмисляли ли сте реализация в чужбина?
Не, на този етап не обмислям подобни планове.
9.

Кои са според Вас са конкурентните предимства на ВУЗФ?

Изготвена е една уникална програма за обучение по специалности, която е съобразена
изцяло с бизнеса. Освен това ВУЗФ разполага с висококвалифицирани преподаватели от
практиката. Много важно според мен е и сътрудничеството с чуждестранни университети по
различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми. И може би най-голямото
предимство на ВУЗФ е изключително високият процент на реализиралите се в бизнеса
завършили студенти! А освен всички академични предимства, от особено значение е и фактът,
че Висшето училище разполага с модерна, естетически чудесно издържана материална база,
изцяло подчинена на комфорта на студентите. Има и други предимства, за които човек си дава
сметка впоследствие.
10. Вашите пожелания към студентите, които в момента учат във ВУЗФ?
Пожелавам на всички настоящи и бъдещи студенти на ВУЗФ да се опитат да вземат
пример от невероятните преподаватели, с които имат честа да се запознаят. Да си взимат
изпитите по най-добрия начин, защото тези преподаватели са бъдещите ни работодатели. И
най-вече – успешна реализация след завършване на този най-престижен университет в
България!

