Асоциация на
Завършилите ТУЕС
Обзорна презентация
Март 2016

•

Технологично училище Електронни системи (ТУЕС) е единствено по рода си средно ИТ
училище – част от структурата на ТУ-София, създадено през 1988 г.

•

Ежегодно, в ТУЕС завършват 100 деца със специализирани дипломи по специалности
Системно програмиране, Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии

•

Практически ориентираните ИТ дисциплини се водят от хора от реалния ИТ бизнес

•

Асоциацията на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС) обединява и сплотява общността от
завършили, която играе активна роля в учебния процес
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АЗТУЕС: Организация в полза на ТУЕС общността

ТУЕС
Уникално училище за
ИТ таланти

•
•
•

Системно програмиране
Компютърни мрежи
Компютърна техника и технологии

АЗТУЕС
ИТ сектор
Бърз растеж и
остра нужда от
кадри

Завършилите
ТУЕС
Сред елита на ИТ
общността

•
•
•

2,500 успешни специалисти
Силно сплотена общност
Неразделна част от учебния
процес и успеха на ТУЕС

АЗТУЕС е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза
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Ролята на завършилите в живота на ТУЕС
Завършилите ТУЕС най-често
подпомагат училището като
•

Преподаватели по специализирани
дисциплини

Доц. д-р инж.
Стела Стефанова
Директор на ТУЕС

•

Водещи на извънкласни занимания и курсове

•

Ръководители на дипломни работи

„ТУЕС е много повече от училище. ТУЕС е
общност, обединяваща завършилите и
сегашните ученици и преподаватели в
името на качественото ИТ образование
и успешната кариера на всеки един наш
възпитаник.

•

Съдействат с изграждане на мрежи,
осигуряване на интернет и други услуги

•

Изграждат и поддържат компютърни кабинети
и осигуряват хардуерно оборудване

•

Създават информационни системи за ТУЕС

•

Приемат стажанти от ТУЕС

•

Осигуряват организационна и финансова
подкрепа

Общността на завършилите дава
добавена стойност на училището чрез
своето активното присъствие в учебния
процес в ТУЕС. Така всеки нов випуск
може да се докосне до опита и
експертизата на предшествениците си.“
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Защо беше създадена АЗТУЕС?
Нужди на Училището






Администрация
•

Набиране на опитен и мотивиран учителски
персонал

•

Обществена подкрепа за конкретни каузи в интерес
на училището

•

Финансова подкрепа за инициативи в интерес на
училището

Настоящи ученици
•

Стажове

•

Възможности за запознаване със съвременни
технологии (лекции, работилници, кръжоци)

•

Разнообразни теми за дипломни работи

•

Възможности за постоянна / стажантска работа

•

Съвет и напътствие в професионалното и
академичното развитие

•

Стипендии за курсове и следване в престижни
учебни заведения (в България и чужбина)

Учители
•

Достъп до модерни технологии и примери

•

Финансова подкрепа

Нужди на общността от завършили






Професионални нужди
•

Професионална реализация и намиране на работа

•

Възможности за напредване в кариерата

•

Възможности за повишаване на квалификацията

•

Разкриване на възможности за съвместна работа,
стимулиране на предприемачески начинания

Социални нужди

•

Връзка със съвипускници, съученици от други
випуски, настоящи ученици и преподаватели

•

Редовна информация за състоянието, успехите и
проблемите на училището и неговите алумни

•

Възможности за споделяне на интереси в и извън
работата с други алумни

Дарителски нужди
•

Средства и възможности за оказване на финансова,
материална и нематериална помощ на училището

•

Директен принос към конкретни инициативи, проекти
и дейности с измерими резултати в полза на ТУЕС
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Как работи АЗТУЕС?
Оценка на нуждите на общността и ТУЕС
Планиране на конкретни проекти и
инициативи
Ангажиране на подкрепа от членове,
трети страни и компании
Активна работа за реализиране на проекти
с помощта на членове и партньори
Развитие на ТУЕС като институция и
израстване на членовете на общността
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Нашият календар за 2016/2017
2016
Информация

Учебен
процес



Бюлетин с информация, обяви за работа, новини и събития

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



TUES Inspiration talks – серия от лекции за ученици

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



TUES Workshops – практически занимания за ученици

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



Лятна практика за 11ти клас

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



Дипломни работи за 12ти клас

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



Привличане на преподаватели по специализирани предмети

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



HackTUES – ученически хакатон в ТУЕС

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



АЗТУЕС Конференция – професионално ориентирана

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

АЗТУЕС Кариерен клуб – кариерно развитие

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



АЗТУЕС Ментори – менторство за студенти, завършили ТУЕС

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



ТУЕС Reunion – годишнина на юбилейни випуски

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2



Ден на Отворени врати в ТУЕС

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Професионално

израстване

Социални
инициативи

2017
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Екипът на АЗТУЕС
Явор Трифонов (ТУЕС‘1999), Председател на Управителния съвет
10 години опит като мениджмънт консултант в САЩ, Великобритания и България. Магистър по
Бизнес администрация от London Business School и Бакалавър по Компютърни науки и Моделиране
на динамични системи от Worcester Polytechnic Institute в САЩ

Светозар Георгиев (ТУЕС‘1995), Управителен съвет
Съосновател и Co-CEO на Телерик АД. Бакалавър по "Бизнес Администрация" и "Журналистика и
Масови Комуникации" от Американския Университет в България
Мирослав Стойчев (ТУЕС‘1999), Управителен съвет
Съосновател, финансов и оперативен директор на фондация Заедно в час. Бакалавър по Финанси
и Информационни технологии от Щатския университет на Минесота. Магистър по Бизнес
администрация от Йейл
Теодор Найденов (ТУЕС‘2002), Управителен съвет
Повече от 10 години професионален опит в IT сферата. Магистър по Компютърни системи и
технологии от Технически университет – София
Радостина Герчева (ТУЕС‘2007), Управителен съвет
Професионалист в сферата на Телекомуникациите. Води редовни и извънкласни занимания в
ТУЕС. Магистър от Технически университет – София
Ралица Жикова, Изпълнителен директор
Дългогодишен опит в сферата на корпоративните комуникации и ПР. Магистър по Връзки с
обществеността от Софийския университет
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Дейности през 2015 г.
•

Подкрепа за първия ученически хакатон
HackTUES 1 – юни 2015
• Медийно отразяване, работа с партньори,
съдействие в организацията – 18 отбора

•

Подкрепа за HackTUES 2 – октомври 2015
• Съдействие за намиране на спонсори и
партньори, организация и популяризиране
– 18 отбора

•

Осигуряване на ръководители на дипломни
работи за 12 клас

•

Комуникация с членовете
• 36 бюлетина с новини за организацията,
училището, партньори, обяви за работа
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Дейности зa Q1 и Q2’2016 г. (в ход)
•

TUES Inspiration talks & TUES Workshops
• Лекции на тема Кариерно развитие
• Лекции и работилници за тестване на
софтуер, Internet of Things, Virtualisation,
Interactive Web Maps и други

•

Ден на Отворени врати – 23 април
• За кандидати и техните семейства

•

Среща на юбилейните випуски – 4 юни
• Събитие от социален характер за випуски
с 5, 10, 15 и 20 годишни юбилеи в ТУЕС

•

HackTUES 3
• Съдействие за организацията на
ученическото състезание
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За връзка с нас:

За новини от нас:

aztues@elsys-bg.org

aztues.elsys-bg.org

+359 896 786 730

Асоциация на завършилите ТУЕС
Асоциация на завършилите ТУЕС
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