Учебна практика за учениците от ТУЕС - 2016
Покана за участие към фирмите
Всяко лято Технологично училище „Електронни системи“ изпраща своите ученици от 11 клас на учебна
практика във фирми от ИТ сектора. Учениците от специалности „Системно програмиране“, „Компютърни
мрежи“ и „Компютърна техника и технологии“ прекарват две седмици в работни условия под
ръководството на професионалисти от бранша. Програмата се радва на голям успех, тъй като често
учебната практика прераства в дипломни проекти, стажове и дори предложения за постоянна работа.
Каним Ви да заявите своето участие до 12.06.2016.

Защо го правим?
За учениците

За фирмите

 Допир до реална професионална обстановка

 Двуседмично „интервю” с бъдещи специалисти

 Запознанства с професионалисти от бранша

 Разпознаваем бранд и образ в ТУЕС общността

 Работа над реални задачи

 Ресурс за работа по време на практиката

 Вдъхновение за тема на дипломна работа

 Възможност за тестване на идеи и решения

Как протича учебната практика?


Практиката се провежда от 1 до 14 юли с един ученик или група от ученици



Работи се по конкретни задачи, които могат да бъдат индивидуални или групови



Ръководителят въвежда учениците в дейността, регламентира времето и работното място,
поставя задачите и дава насоки



Често фирмите правят тематични презентации за учениците по отношение на различните
направления, продукти и услуги, върху които работят



Учениците подготвят кратък доклад, а ръководителят го заверява и предлага оценка



След приключване на програмата, фирмите често продължават работата си с избрани ученици
под формата на стажове, ръководство на дипломни проекти, или постоянна работа

За участие в програмата


Заявете своя интерес като попълните следната регистрационна форма преди 12.06.2016



Изпратете свой представител на среща с учениците в средата на м. юни за кратко представяне на
фирмата, екипа и темите на работа (дата и час TBD)



ТУЕС разпределя учениците според желания, учебен успех и броя предоставени места от фирмите



Административно практиката се урежда в стандартен договор с ТУЕС, като не е необходимо
установяването на трудови или други правоотношения с учениците



Участието в програмата е напълно безплатно за фирмите и за учениците
Технологично училище Електронни системи
school@elsys-bg.org
www.elsys-bg.org

Асоциация на завършилите ТУЕС
aztues@elsys-bg.org
aztues.elsys-bg.org

