Факти
за програма „Учебна компания за студенти“ на ДАБ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА
“Учебна компания за студенти” е базирана на модела на европейската програма JA-YE Startup
Programme, която от своя страна следва методологията на най-дълго съществуващата и утвърдена
програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Найдобра практика в обучението по предприемачество”. JA-YE Startup Programme се преподава в 16
европейски държави и е модел за успех, доказал високо качество и резултатност. В България
програмата е въведена официално от ДАБ през 2008 г.
Студентите се запознават с предприемачеството на практика като създават и управляват своя
учебна компания. В рамките на една учебна година/семестър: те сформират екип и развиват своя
бизнес идея, разработват прототип на продукта/услугата и представят бизнес и финансова
обосновка на проекта. Работата им в програмата се подпомага от техен преподавател и доброволни
бизнес консултанти.
В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за
взимане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето и др., като
същевременно имат възможност да развиват и прилагат специализирани умения от сферата на
бизнеса, както и такива от изучаваната от тях академична сфера. Учебните компании могат да
проверят конкурентноспособността на своите бизнес идеи и чрез участия в състезанията за
студентски компании.
В програмата студентите изучават чрез практика: какво е предприемачество, как функционира
бизнесът и как работи реална стартираща компания.
Възрастова група: 18 - 35 години
I. Университети участвали в програмата:
• Американски университет в България
• Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
• Варненски свободен унивестете
• Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» - София
• Икономически университет - Варна
• Лесотехнически университет - София
• Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" –София
• Медицински университет - София
• Нов Български Университет - София
• Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София
• Русенски университет "Ангел Кънчев"
• Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
• Софийски университет "Св. Климент Охридски"
• Тракийски университет – Стара Загора

•
•
•
•
•
•
•

Tехнически университет - Пловдив
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
УНСС
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет – София

II. Специалности на студенти, работили по порограмата:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бизнес администрация
Биотехнологии
Икономика
Индустриален мениджмънт
Инженерен дизайн
Инженерство
Компютърни системи и технологии
Маркетинг
Металургия
Политически науки
Промишлена топлотехника
Софтуерно инженерство
Счетоводство
Технологично предприемачество и иновации в ИТ
Технология на месо, мляко и млечните продукти
Финанси

Статистика по години
Учебна година
2007/8
2008/9
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

5
9
13
11
11
19

Университети

Обща статистика за участниците в програмата:
Общо университети: 21
Общо учебни компании: 161
Общо студенти: 1207

Учебни компании
6
11
28
29
42
45

61
108
305
203
250
280

Студенти

