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Абстракт 
 

Този документ представлява анализ на наличните решения и добрите примери за 
предоставяне на виртуални стажове в България, Гърция, Сърбия и останалия свят. Този 
документ е неразделна част от IO1 – Методология за дигитални стажове в 
професионалното висше образование и следва да се разглежда като компонент на 
разработената методология. 

Този документ представя някои от предимствата, недостатъците, възможностите за 
развитие и слабостите (SWOT анализ) на платформите за виртуални стажове за висшите 
учебни заведения в България, Сърбия и Гърция и сравнява тези решения със съответните 
платформи в Европа и останалия свят. В страните партньори са идентифицирани няколко 
съществуващи решения за виртуални стажове, но е установено, че всички тези решения 
страдат от специфични уязвимости – те или не са насочени, или не са подходящи за 
целевите групи от висшите учебни заведения, не са напълно функциониращи или са не са 
напълно виртуални, като изискват физическо взаимодействие или извършване на 
операции на място успоредно с онлайн частта. 

Специален акцент в документа е поставен върху използваемостта на 
анализираните и представени платформи в условията на продължаващата пандемия от 
COVID-19 и наложените ограничения във всички страни партньори. 

Този документ приключва с препоръки и предложения за ефективно и успешно 
разработване на модел и платформа за провеждане на виртуални стажове в страните 
партньори и институциите, участващи в изпълнението на проекта.   
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Въведение 

 
Виртуалните стажове или програмите за виртуален трудов опит могат да 

възпроизведат работните процеси във фирмите и институциите и могат да свържат 
студентите с бизнеса. Предимствата на виртуалните стажове са безспорни – спестяват 
пари, време и усилия, но същевременно са съпроводени с множество предизвикателства, 
изискват специфични подходи за изпълнение и много по-големи организационни усилия. 

По подобен начин на онлайн обучението, виртуалните стажове са програми за 
професионален опит, при които участниците, често наричани стажанти, придобиват опит, 
докато работят в отдалечена професионална среда и не присъстват физически на 
работното място. Виртуалните стажанти комуникират със своя работодател или с 
организацията, която предоставя стажа, онлайн чрез различни средства, включително 
електронна поща, решения за видеоконферентна връзка, съобщения, телефонни 
разговори, уебинари, инструменти за управление на проекти и др. 

С развитието на информационните и комуникационни системи и технологии, 
виртуалните стажове бавно започнаха да се утвърждават и да се приемат от студентите в 
професионалните висши учебни заведения. Въпреки това, тъй като този метод за 
предоставяне на трудов опит напредва бавно, той се характеризира с ограничени 
възможности и с лимитиран набор от инструменти, които правят виртуалните стажове 
възможни. 

Стажът е процес, който изисква участието както на стажант, така и на институция, 
която предлага стажа. Често това е фирма, но може да бъде и административна или 
академична институция. В много случаи стажовете се предлагат в триъгълен модел между 
стажанти, академични институции и представители на бизнеса. 

Виртуалните стажове се провеждат както от студенти, така и от вече завършили 
висшето си образование хора. Често стажовете се предлагат в области, подходящи за 
дистанционна работа, като например в информационните технологии, медиите, 
творческите изкуства или във връзки с обществеността. През последните години, с 
помощта на различни информационни и комуникационни технологии (ИКТ), областите на 
предлаганите стажове постепенно се разширяват, но все още има много професии, които 
са просто невъзможни или неподходящи за стажуване във виртуална среда. 

В момента виртуалните стажове се считат за рядкост, но популярността им 
нараства поради усъвършенстването на технологиите и споделянето на информация в 
социалните медии. Виртуалните стажове, повечето от които са неплатени или дори 
изискват такси за записване, често се предлагат от малки предприятия и стартиращи 
фирми, които търсят допълнителна помощ. Въпреки това средните и големите компании 
бавно започват да проучват тази възможност за придобиване на работна ръка. 

Виртуалните стажове са публично критикувани, че не предоставят наставленията и 
насоките, които се предоставят при физическото провеждане на стажове. Въпреки това 
виртуалните и отдалечени стажове са реално решение на фона на пандемията от COVID-
19, където възможностите за пътуване и реален контакт са силно ограничени. Това 
показва, че в конкретни ситуации е по-добре да се провеждат виртуални стажове, 
отколкото никакви. В настоящия момент, много компании са се фокусирали именно върху 
предоставяне на виртуални стажове като първи етап от процеса по набиране на персонал. 
Въпреки това пандемията от COVID-19 показа, че виртуалните стажове се характеризират 
и с редица проблеми – липса на места или ограничени бройки стажове, неподходящи или 
недостатъчни комуникационни платформи и инструменти за провеждането на занятията, 
липса на готовност от страна на компаниите да се включат в онлайн/дистанционен стаж, 
проблеми, свързани с ИКТ и т.н. Освен всичко това, академичните институции също 
показаха, че не са напълно готови за приемането на виртуалните стажове като метод на 
предаване, тъй като не са правилно оценени, неприети в някои институции и дори в някои 
страни или не са акредитирани от националните образователни власти.  
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Платформи за виртуални стажове в България, Сърбия и Гърция  
 
Платформи за виртуални стажове в Република България 
 

1. Портал за студентски стажове в държавната администрация  

Министерски съвет на Р. България инициира през 2012 г. инициатива за осигуряване 
на дистанционни стажове за български студенти, които се обучават в чужбина в 
бакалавърска и магистърска степен. Тази инициатива беше и се смята за голяма стъпка в 
развитието на стабилно решение за студентски стажове в областта на публичната 
администрация. Най-голямото предизвикателство пред това начинание беше развитието 
на онлайн платформата (фиг. 1), която се използва като инструмент за обявяване на 
възможностите за провеждане на студентски стажове във всички нива на държавната 
администрация [1]. 

Порталът е интуитивен и гъвкав инструмент, който няма аналог в страните от 
Европейския съюз. Позволява цялата процедура, от кандидатстването, през класирането, 
до окончателния подбор на студентите, да се проведе изцяло онлайн. Тази програма за 
студентски стажове в държавната администрация предоставя много възможности за 
провеждане на пълен стаж на талантливи български студенти в структурите на държавната 
администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е насочена към 
придобиване на практически опит, нови професионални умения и запознаване на 
студентите с държавната администрация и нейните процеси и дейности. 

  

 
 

Фиг. 1. Началната страница на онлайн портала за студентски стажове в държавната 
администрация 
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През 2014 г., програмата и порталът за стажове бяха институционализирани чрез 
приемане на съответните наредби. Приети са изменения в Закона за държавната  
администрация (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), които регламентират провеждането на студентски 
практики в държавната администрация. С Постановление № 189 на Министерския съвет от 
8 юли 2014 г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.) е приета Наредба за студентските практики в 
държавната администрация. Целта на тази наредба е да осигури провеждането на 
студентската практика в държавната администрация и по този начин да осигури 
практически опит, знания и умения, допълващи теоретичната подготовка на студентите. С 
наредбата се създават единни правила и ефективен механизъм за провеждане на 
стажовете и използване на Портала за студентски практики в държавната администрация.  

От създаването си през 2012 г. до момента, Програмата е провела 11 
централизирани кампании за летни студентски практики и 1 кампания за дистанционни 
практики за български студенти, обучаващи се в чужбина. През годините, различни 
административни структури също са обявили своите стажантски позиции в портала. В 
резултат на това успешно са завършени над 3300 пълни студентски стажа. 

През 2021 г., кандидатите могат да заявят участие в минимум 300 стажа в 27 
професионални направления, публикувани от 61 структури на държавната администрация. 
Кандидатстването може да се извърши онлайн на адрес [2] (фиг. 1). 

Позициите за стажове се обявяват по страна на провеждане на обучението, както и 
по теми и/или области на обучение, за които студентите могат да кандидатстват. 
Резултатите от участието в стажа са добра основа, която студентите могат да използват 
за разработване на бакалавърска или магистърска дипломна работа, докторантура, статии 
и др. Предимство на предложеното решение е фактът, че по време на стажа студентът се 
ръководи и подпомага от ментор. Този иновативен подход дава възможност на студентите 
да открият нови възможности за развитие и професионална ориентация, както и да 
придобият нови знания и умения в определена област от държавната администрация.  

 
2. Онлайн стажове от NGB Consulting 

NGB-Consulting е компания, която организира събития за културен обмен, набиране 
на персонал за работа в България и чужбина и консултиране в областта на 
организационното развитие, управлението и човешките ресурси.  

 

 
 

Фиг. 2. Началната страница на портала за стажове, които се предлагат от NGB Consulting 
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Работата на NGB осигурява приемственост в житейските стратегии на своите 
клиенти за дълъг период от време – като се започне от студентския им живот и участието 
им в стажовете по програмата US Work & Travel, през реализацията им на пазара на труда, 
до съдействието, което NGB осигуряват за решаване на проблеми по време на тяхното 
кариерно развитие като служители или мениджъри в различни фирми и организации. Тази 
идея е заложена в името на компанията „Бизнес на новото поколение“.  

NGB е частна компания, която освен стажове предлага и езикови курсове и 
обучения. Това трябва да се разглежда като недостатък, тъй като бизнесът им не е изцяло 
фокусиран върху стажовете. Всъщност има само шест възможности за виртуални стажове 
на уеб страницата на компанията – в областите Управление на проекти, Продажби и 
Маркетинг, Човешки ресурси, Софтуерно инженерство, Киберсигурност и Маркетинг. 
Всички предлагани виртуални стажове се провеждат с ментори от австралийски компании 
или институции и включват такса за кандидатстване от 500 AUD, което също е недостатък 
за кандидатите.  

Кандидатстването за стажовете е възможно чрез уеб страницата на компанията на 
адрес [3].  
 

3. UEBN – бизнес мрежата на Икономически университет - Варна 

Основната цел на бизнес мрежата UEBN е да развива и поддържа устойчива 
платформа за сътрудничество между Икономическия университет във Варна (България) и 
предприятията в региона и страната. Това е гаранция за установяване на продуктивен 
диалог между академичните среди и бизнеса, който отговаря на нуждите на пазара и 
същевременно подпомага успешното завършване и намиране на работа от студентите. 

Платформата, която е достъпна на [4], предлага възможности за студентски 
стажове. Въпреки това, предложенията са основно насочени към провеждането на 
физически стажове в реална работна среда, а платформата само служи за по-лесното им 
управление, което е основния недостатък на UEBN мрежата. Друг проблем е географската 
ограниченост на стажовете - те се предлагат основно за град Варна, който е седалището 
на университета.  

 

 
 

Фиг. 3. Начална страница на бизнес мрежата UEBN 
 

4. YOUTHUB – Информационна платформа за млади хора 

YOUTHub е регистрирана неправителствена организация (НПО), създадена през 
2016 г. Основната й цел е да подпомага младите хора в тяхното професионално и 
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личностно развитие. Един от основните инструменти за постигане на тази цел е 
използването на специална информационна платформа [5]. Услугите, предоставяни от 
организацията, са разделени в три категории – за млади хора, за фирми и за НПО.  

Услугите, които се предоставят за младите хора, включват персонални консултации за 
стажове, доброволчески и трудови въпроси и дейности. Други услуги за кандидатите 
включват пренасочване към подходящи организации и компании в различни сектори на 
труда, съдействие в процесите по кандидатстване за работа и др.  

Освен услугите, които се предлагат на стажантите и кандидатите за работа, 
платформата YOUTHub предлага и услуги за компании и неправителствени организации. 
Тези услуги включват изготвяне и публикуване на предложения за стажове, 
разпространение на информация за свободни позиции, публикуване на информация за 
възможности за предоставяне на безвъзмездни средства (грантове) и за предоставяне на 
финансова подкрепа, рекламни услуги и онлайн банери, разпространение на имейли и 
публикации за възможности за обмен, предложения за работа и стаж, състезания и др. 

 

 
 

Фиг. 4. Начална страница на платформата YOUTHub 
 
 

Платформи за виртуални стажове в Република Сърбия 
 

1. VIVET - онлайн платформа за организиране и управление на виртуални 
стажове 

Онлайн платформата VIVET [6] поддържа и улеснява онлайн комуникацията и 
сътрудничеството между учениците от професионалните гимназии в Сърбия и техните 
ментори от различни бизнес организации. Чрез платформата е възможно менторите да 
възлагат задачи на учениците, да следят изпълнението им и да им дават съвети и насоки. 
Онлайн платформата представлява електронно средство за организация и управление на 
виртуалните стажове и предоставя различни онлайн инструменти, ръководства за 
комуникация и пособия за управление на проекти. 

Платформата VIVET е създадена в рамките на проект по програма ЕРАЗЪМ + и има 
за цел да предостави възможности и решения за провеждане на онлайн обучение в 
сферата на професионалното средно образование.  
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Фиг. 5. Начална страница на VIVET платформата за стажове в професионалното средно 
образование 

 
2. Виртуални стажове в сферата на правосъдието, човешките права и историята, 

предлагани от Училището за международно обучение 

Тази инициатива за провеждане на дистанционни виртуални стажове и семинари се 
предлага за територията на Република Сърбия и Косово и предоставя възможности за 
изследване на преходната правосъдна система, човешките права и историческите 
изследванията на паметта в пост-конфликтните общества. Стажът включва поредица от 
лекции, които представят социално-политически и исторически моменти от историята на 
Балканите през последните десетилетия, включително разпадането на Югославия, 
войните от 90-те години и следвоенните преходни процеси, свързани с изграждането на 
мира и социална промяна. Всички участници в стажа се запознават с работата на местните 
представители на гражданското общество, включително тези, които се занимават с 
активизъм за съхранение на паметта за изминалите събития, човешките права и други 
форми на активно гражданско участие. След това въведение, стажанта се зачислява, на 
база общи интереси, към местна организация и му се определя ментор. От стажанта се 
изисква да завърши 12-седмичен онлайн стаж, който включва седмична онлайн сесия за 
размисъл и дискусии. Процесът на кандидатстване е изцяло онлайн, чрез уеб-платформа 
[7]. Кандидатстването може да се извърши през два периода – есента и лятото.  

 

 
 

Фиг. 6. Начална страница на Училището за международно обучение и стажовете, които се 
предлагат от тази институция  
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3. Виртуални стажове и възможности за реализация на пазара на труда от Levi9 

Levy9 е технологична компания, кръстена на кометата Shoemaker-Levy 9, която се 
сблъсква с планетата Юпитер през 1994 г. и променя небосклона завинаги. Въз основа на 
този факт, убеждението на основателите на компанията е било и продължава да бъде 
свързано със създаването на технологии, които да накарат света да се променя и развива. 
Този факт е основната концептуалната отправна точка на компанията, която си поставя за 
цел да доведе света до трайна промяна чрез цифровите технологии. На база на своя 
бизнес, който е ориентиран в ИТ сектора, компанията предлага виртуални стажове в 
Румъния, Сърбия и Украйна, използвайки собствена уеб платформа [8]. Всички стажове са 
фокусирани в областта на разработката на софтуер, като за Сърбия се предлагат стажове 
за жителите на Белград, Зренянин и Нови Сад, с възможност кандидатът да продължи 
кариерата си в местния клон на компанията.  
 

 
 

Фиг. 7. Онлайн платформата за виртуални стажове на компанията Levi9  
 

Платформи за виртуални стажове в Гърция 
 

1. ATLAS - централизирана система за стажове за гръцки студенти 

„Атлас“ е централизирана онлайн услуга, която свързва компании, предоставящи 
стажове, и всички академични институции в Гърция, като за целта се прилага споделена 
база данни за стажантски позиции. 
 

 
 

Фиг. 8. Онлайн платформата за стажове Atlas 
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 Целта на тази система е да унифицира изискванията за кандидатстване и да 
предостави услуги за създаване на споделена база данни на наличните стажантски 
позиции, да увеличи броя на наличните стажантски позиции, да опрости процедурата за 
контакт между заинтересованите страни и да смекчи бюрокрацията. Платформата ATLAS 
е достъпна чрез тази връзка [9].  

 
2. Виртуални стажове, предлагани от CYA 

CYA е организация, която повече от двадесет и пет години се занимава с 
провеждането на доброволчески дейности и студентски стажове в Гърция. За този период 
от време, CYA е провела стажове в много от невероятните локации, които Гърция може да 
предложи. Стажовете се предлагат в сектори, които са свързани както с древното 
наследство на Гърция, така и със сфери от областта на съвременните икономически и 
социални проблеми, бизнеса, изкуствата и много други.  

 

 
 

Фиг. 9. Онлайн платформата на CYA за провеждане на стажове 

 
CYA използва натрупания опит и силната си мрежа от контакти в Атина, за да 

предложи виртуални международни стажове, насочени към интересите на отделните 
кандидати. Гърция претърпява динамични промени през последните години и студентите 
имат възможност да се учат директно от професионалистите, които стоят зад тези промени 
с помощта на CYA.  

Списък на виртуалните стажове, които се предлагат от CYA, и условията за 
кандидатстване са достъпни на [10].  
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Международни и глобални платформи и програми за виртуални 
стажове 
 

1. Виртуални стажове предлагани от Eurocentres Online  

Eurocentres Online, в партньорство с Virtual Internships (по-долу), предлага най-
добрите възможни виртуални обучения, като гарантира, че студентите получават 
ефективно езиково и комуникационно обучение и предоставя отлични виртуални стажове 
във внимателно подбрани компании. Недостатък на този пример е фактът, че всички 
курсове и езиковото обучение се заплащат, което означава, че преди стажовете 
кандидатите трябва да платят между няколко стотин и няколко хиляди GBP или тяхната 
равностойност в Евро. 

Програмата е предназначена за студенти и млади специалисти, които желаят да 
започнат международна кариера в англоезична работна среда. По този начин студентите 
развиват всички професионални умения, от които се нуждаят в избраната от тях област и 
си гарантират дългосрочен успех в кариерата, като стават по-привлекателни за 
работодателите. Информацията е достъпна на [11] (Фиг. 10), а блок схема на метода за 
провеждане на обучението и стажовете е представена на Фиг. 11.  
 

 
 

Фиг. 10. Онлайн платформата на Eurocentres Online 
 

 
Фиг. 11. Блокова схема за реализиране на езиковото обучение и стажовете 
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2. VIRTUAL INTERNSHIPS – международно решение за виртуални стажове  

Програмите за виртуални стажове на Virtual Internships са фокусирани върху 
подобряване на образованието, развиване на уменията и постигане на съответствие на 
стажовете с изискванията на академичните институции. Към своите дейности, компанията 
предоставя допълнително и възможности за дистанционна работа, учене чрез практически 
задачи и възможности за професионално развитие. За да гарантира актуалност на своите 
предложения, фирмата е провела редица изследвания, свързани с методите за 
провеждане на студентски стажове, методите за отдалечена работа и процесите пот 
преход от учене към работа. По този начин, Virtual Internships може да информира по-добре 
работодателите, университетите, партньорите и студентите за променящия се свят на 
отдалечените и виртуалните стажове.  

Чрез своята онлайн страница [12] (Фиг. 12), Virtual Internships предлагат стажове 
както за ученици, така и за студенти, но услугите им не са безплатни – всички кандидати 
трябва да заплатят поне шест седмици предварително такса за провеждане на стажа 
(приблизително 750 USD). 
 

 
 

Фиг. 12. Начален екран на онлайн платформата за виртуални стажове на Virtual 
Internships 

 
3. Платформата за онлайн стажове на International Studies Abroad – ISA 

International Studies Abroad (ISA) предлага възможности за провеждане на 
присъствени и на виртуални стажове, с които да се придобие висококачествен и 
персонализиран към участника трудов опит. Същевременно с това, ISA предлага насоки за 
изграждане на кариера преди, по време и след провеждане на стажа. Виртуалните стажове  
са с продължителност от 4, 8 или 16 седмици. След подаване на онлайн заявление на [13] 
(Фиг. 13), студентите са насочени към фирма, която най-добре отговаря на техния 
академичен опит и професионални цели. След това, студентите участват или в 
изпълнението на индивидуална задача или в изпълнението на групов проект, като за целта 
са подпомагани от професионален ментор. И във двата случая, участниците работят 
дистанционно от собствения си дом и придобиват опит във съответната сфера, както и 
ECTS кредити. По този начин стажа им може да се признае в академичната организация, 
където се обучават. Докато някои от обявените стажантски програми са безплатни, други 
могат да струват от 700 до 3000 USD. 
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Фиг. 13. Начален екран на онлайн платформата за виртуални стажове на ISA 
 

 
4. LSA онлайн хъб за обучение 

Програмата за стажове LSA Hub на Мичиганския университет в САЩ предлага 
колекция от висококачествени стажове, които са водени от ментори и са предназначени 
специално за студенти на университета, които изучават различни специалности в сферата 
на литературата, науката и изкуствата. Тези стажове предлагат основополагащи 
възможности и се предоставят на студенти във всеки етап от тяхното бакалавърско 
образование. Същевременно с това, стажовете са съчетани със специфични за 
индустрията теми и с насоки за професионално развитие на студентите, което би 
допринесло за високите постижения на работното място. 

Заявления се приемат от всички студенти на Мичиганския университет, независимо 
от тяхната националност, етнос, раса, полова идентичност, сексуална ориентация, 
възраст, религия или статус, като за целта се използва специализирана платформа (Фиг. 
14), която е достъпна на [14]. 
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Фиг. 14. Начален екран на онлайн хъба на Мичиганския университет  
 

5. Abroad HQ 

Abroad HQ е фирма посветена на подпомагането на студенти, дипломанти и млади 
специалисти, които са се насочили към професионална кариера и целят да придобият 
значим международен трудов опит (Фиг. 15). Фирмата предлага повече от 180 
международни стажантски програми в Европа, Азия, Африка, Централна Америка и Южна 
Америка. За тези, които не могат да пътуват, Abroad HQ предоставят възможности за 
провеждане на дистанционни стажове, които могат да се реализират изцяло онлайн в 
домашни условия.  
 

 
 

Фиг. 15. Начален екран на онлайн страницата на Abroad HQ 
 
Abroad HQ предлагат над 65 дистанционни програми за стаж в Европа, Азия и 

Африка, които са фокусирани върху професионалното развитие на участниците. За 
разлика от повечето стажантски програми в чужбина, в този случай кандидатите могат да 
завършат стажа си онлайн от всяко едно място, общувайки с приемащата организация 
онлайн и чрез видео разговори. Процесът на кандидатстване е изцяло онлайн на адрес [15] 
и обхваща областите на ветеринарните науки, бизнеса, изкуствата и медиите, науките за 
околната среда, здравните науки, социалните науки и STEM (Фиг. 16). Недостатъкът на 
тази най-добра практика е плащането на депозит от 449 USD за провеждането на стажа. 
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Фиг. 16. Екран на платформата на Abroad HQ за кандидатстване за онлайн стаж 
 

Предлаганите онлайн стажове са адаптивни на 100%, като предоставят на кандидатите 
свободата да започнат своя стаж по всяко време и да избират собствено работно време. 
Всички стажове се провеждат на английски език или на местните езици на приемащите 
организации, което също помага за развитието на езиковите умения на кандидатите.  
 

6. Виртуални стажове от Intern Group  

Intern Group си партнира с повече от 3000 организации в световен мащаб, за да 
предложи възможности за виртуални, присъствени и хибридни стажове във разнообразни 
предметни области. Кандидатите могат да избират интензивността на провеждане на 
стажа, съответно 40, 30, 20 и 10 часа седмично с продължителност съответно между 4 и 
24 седмици. Платформата за стажове на Intern Group се поддържа от повече от 100 
университета от цял свят, включително и от институции от САЩ, Великобритания, Хонконг 
и др. Всички стажове се предлагат със съответния брой академични кредити, като 
допълнително се предлагат и цифрови сертификати, значки за социалните мрежи и др.  

 Въпреки че процесът на кандидатстване е абсолютно безплатен, таксата за 
стажантските програми започва от 2000 USD и може да достигне доста по-големи размери, 
което е значителен недостатък, тъй като в много страни тази сума далеч не е възможна за 
средностатистическото домакинство. 
 

 
 

Фиг. 17. Начална страница на платформата за виртуални стажове на Intern Group 
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SWOT анализ на представените решения за виртуални стажове 
 

 За да се извърши количествена и качествена оценка на представените възможности 
и решения за виртуални стажове, се използва доказания и масово използван подход, който 
се основава на SWOT анализа – техника за стратегическо планиране, използвана, за да се 
идентифицират предимствата, недостатъците, възможностите за развитие и слабостите в 
разглежданата предметна област.  

 Полезни страни Вредни страни 

Вътрешни 
аспекти 

 

 Наличие на различни решения и 
програми в Сърбия, България и 
Гърция; 

 България и Гърция имат 
национални/държавни органи, 
които предоставят стажове (в 
ограничени области); 

 Предимството на виртуалните 
стажове е възможността за 
неговото провеждане без пътни и 
квартирни разходи; 

 Виртуални стажове се предлагат 
по много различни области, теми и 
предмети;  

 Онлайн кандидатстването и 
подаването на документи са силно 
предимство за много от 
платформите за стажове;  

 Процесът на кандидатстване 
включва подаване на CV, както и 
редица други документи, които се 
изискват, както от фирмата, така и 
от ментора (академичен или НПО); 

 Някои учебни области и предмети 
не са достъпни за виртуални 
стажове или такива изобщо не се 
предлагат;  

 Много стажантски програми се 
провеждат некачествено и 
повърхностно, с което не 
отговарят на очакванията на 
студентите;  

 В много страни, виртуалните 
стажантски програми не се 
приемат за равни на 
присъствените стажове; 

Външни 
аспекти 

 Международното сътрудничество 
и възможностите за работа са 
чудесен начин за придобиване на 
нови практически знания и езикови 
умения; 

 Специфични стажантски области и 
предмети, които не присъстват на 
местно ниво, могат да бъдат 
предложени и взети от институции 
в чужбина; 

 Гъвкавостта на виртуалните 
стажове по отношение на 
часовете и продължителността на 
стажа трябва да бъде напълно 
проучена и използвана; 

 Виртуалните стажове не са 
засегнати от международни и 
национални пандемии, като 
COVID-19; 

 При много от стажовете се изисква 
такса за кандидатстване или такса 
за „резервация на място”, която 
понякога надвишава бюджета на 
домакинствата със средни доходи; 

 Някои от институциите, които 
предлагат стажове, гарантират 
устойчивост, но въпреки това 
много от тях не са фокусирани 
върху задържането на стажантите 
за постоянно;  

 По-голямата част от стажовете се 
предлагат от МСП, които търсят 
евтина или безплатна работна 
ръка за изпълнението на 
конкретни задачи;  

 В много от случаите, участието 
и/ли функциите на академичните 
институции липсват или са неясни;
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Препоръки за провеждане на виртуални стажове по проект DIMPS  
 
 Въз основа на представените платформи и решения за виртуален стаж и 
следвайки SWOT анализа, който беше представен по-горе, могат да се дефинират 
следните препоръки и съвети, които трябва да бъдат приложени и използвани в 
проект DIMPS:  
 

1. Заангажиране на стажантите с практически работни задачи – това просто, но 
важно правило е задължително и би гарантирало успеха на предлаганите стажове, 
тъй като стажантите ще бъдат ангажирани с реална работа, тясно свързана с 
тяхната област на обучение;  

2. Провеждане на редовни и ясни срещи между всички страни – провеждането на 
встъпителни срещи с наставниците и менторите, както и организирането на срещи 
със студентите би гарантирало гладкото протичане на стажа и разбирателството 
между всички страни;  

3. Ръководства за стажовете – кратки ръководства, за процеса по предлагане на 
стажовете, за процеса на кандидатстване, за самото протичане на стажовете и за 
процеса по оценка на стажантите, биха спомогнали за задълбоченото осъзнаване 
на отговорностите от страна на студентите, а фирмите биха били по-добре 
запознати с резултатите от провеждането на стажовете и планираните резултати.  

4. Платформа за стажове – в съвременното дигитално общество уеб платформата 
за управление и провеждане на стажове е задължителна. Това ще намали 
административната тежест и ще улесни наблюдението и оценката на стажа;  

5. Гъвкави работни условия – за да бъдат признати от академичните институции, 
много от стажовете трябва да се провеждат с определена продължителност и при 
специфични условия. Възможността за провеждане на стажовете при гъвкаво 
работно време би гарантирало тяхното по-плавно провеждане и приключване, както 
и участието на повече кандидати. Допълнително, виртуалните стажове могат да се 
провеждат и в случаите на национални извънредни ситуации и/ли пандемии.  

6. Академично признаване – включването на академичните институции в процеса по 
провеждане на стажовете би гарантирало, че предлаганите стажове отговарят на 
местните и национални разпоредби и студентите ще получат съответните кредити;  

7. Ментори и наставници – наличието на ментор или наставник за стажантската 
програма е най-добрият начин да се гарантира, че тя протича гладко и остава 
фокусирана върху изпълнението на планираните критерии.  

8. Активно институционално участие – включването на персонала на институцията 
в провеждането на стажа би гарантирало неговия успех. Това може да стане чрез 
провеждането на лекции или семинари, чрез разговори и дискусии, чрез отговаряне 
на въпроси и чрез помощ за определяне на проблема и решаването му;  

9. Проучвания – провеждането на фокус групи и анкети за обратна връзка с 
представители на целевата група е чудесен начин да се оцени институцията така, 
както я виждат стажантите. Допълнително, този подход може да даде информация 
за полезните и привлекателни страни на провежданите стажове;  

10. Публично представяне на работата на стажантите – стажантите работят здраво 
и се гордеят с постигнатите резултати. Създаването на виртуална среда за 
публично представяне и демонстриране на техните дейности, ще повиши 
задоволството им, но и ще спомогне за популяризиране на стажантската програма;
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Заключение  
 
 Стажовете са важна част от учебния процес. Те запознават студентите с 
реалните дейности и работната среда, в която те ще живеят след завършване на 
университета. С напредването на информационните и комуникационните 
технологии, стажовете също бавно се преместват в дигиталния свят. Докато по-
голямата част от стажовете в днешно време се провеждат присъствено, 
пандемията от COVID-19 ясно показа, че виртуалните стажове в конкретни области 
са сравними с присъствените и са реална тяхна алтернатива.  

Създаването на виртуални стажове е процес, който изисква одобрението на 
компаниите, активност от страна на стажантите и преди всичко – академично 
признаване. В този документ накратко бяха представени и анализирани няколко от 
наличните платформи и решения за осъществяване на виртуални стажове и бяха 
представени основни забележки и важни предложения за тяхното правилно и 
успешно провеждане. 
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