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1.Защо избрахте ВУЗФ?
Първите два семестъра от обучението ми бяха в държавен университет. Така имах
възможност да съпоставя учебния процес в него и този във ВУЗФ от разкази на мои
приятели, които вече учеха в него. Мнението, което си изградих беше в полза на ВУЗФ
и се прехвърлих във втори курс.
2.Споделете хубави моменти от обучението си в университета
Свързвам обучението си в университета с редица хубави моменти и незабравими
спомени с моите колеги. Имало е много такива, както по време на учебния процес, така
и в свободното време.
3.Поддържате ли връзка с университета?
Да.
4.Поддържате ли връзка с колегите си от курса?
Определено. С голяма част от колегите ми поддържаме връзка.
5.С какво ВУЗФ Ви помогна да се реализирате професионално?
Икономическите знания, които придобих по време на учебния процес ми помагат в
ежедневната ми работа. Освен това високото ниво на образование и личните качества,
които придобих във ВУЗФ, както и престижът, който носи факта, че съм възпитаник на
университета станаха основен фактор за членството ми в EMPOWER Club – клуб за
млади лидери.

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?
Чрез обучението си във ВУЗФ развих ценни професионални умения. Общата
икономическа подготовка и придобитите познания по учебния материал са полезни за
мен в ежедневната ми работа.

7.Смятате ли, че бихте се реализирали по същия начин, ако бяхте завършили в
друг университет?
Не, не мисля.
8.Обмисляли ли сте реализация в чужбина?
Не. Твърдо смятам, че страната ни има нужда от образовани и предприемчиви млади
хора. Аз лично откривам много възможности тук.
9. Кои са според Вас конкурентните предимства на ВУЗФ?
Разбира се, конкурентни предимства несъмнено са съвременните учебни програми,
бутиковото обучение, преподавателите с богат опит в практиката и добрата материална
база. Аз като възпитаник на ВУЗФ мога да посоча като негово безпорно предимство
атмосферата в университета. Духът на амбициозност, перфекционизъм в обучението и
работата и стремежът към успех са изключително мотивиращи за всеки млад човек на
прага на неговия професионален път.
10. Вашите пожелания към студентите, които в момента учат във ВУЗФ
Пожелавам на студентите на ВУЗФ успешна реализация.

