
Брой 5/2017      6НАУКА & ОБЩЕСТВОНАУКА & ОБЩЕСТВО

От стр. 1

Желанието за подпома-
гане на бъдещите млади 
специалисти в избора и на-
мирането на работа намери 
израз в третият пореден „Ка-
риерен форум“, организиран 
от СЕЕС, който се състоя след 
пленарното заседание на 
Конференцията. За неговото 
организиране съдействаха 
ФНТС, ТУ София и водещи 
фирми в областта електро-
никата. Голямата зала на 
Дома на техниката се изпъл-
ни с млади хора, които имаха 
възможност да се запознаят 
на място с възможностите 
за работа и изискванията 
на повече от десет водещи 
мултинационални и бъл-
гарски фирми, работещи в 
областта на електрониката, 

тивно промотиране на въз-
можностите на страна за екс-
порт. Интересен факт, който е 
проблем и за България  днес, 
бе свързан с демографията –
докато през 2000-та година 
хората на възраст над 65г. 
в Южна Корея са били 7%, 
през 2015г. те вече са 15% от 
населението. 

За „Тайната на Корейския 
просперитет“ говори и Mr. 
Scholar KumGok Ha, който се 
спря на конфуцианското уче-
ние като основа за обединя-
ване усилията на население-
то в името на развитието на 
страната и грижата за приро-
дата.

Интересните лекции пре-
дизвикаха много въпроси, на 
които лекторите отговориха 
изчерпателно.

За днешния ден 
и утрешната 
реализация

На скромен коктейл 
във фоайето на Дома 

на техниката гостите 
на Конференцията 

имаха възможност за 
неформални контакти 

с представителите 
от посолството на 

Република Корея у нас.

Предвидливо фирмите бяха изпратили свои 
млади специалисти, които лесно намираха общ 

език с бъдещите си колеги

Посланикът на 
Република Корея в 

България Н.Пр. Шин 
Бунам впечатли 

присъстващите с 
интересните данни 

и факти в своята 
лекция “Успехите 

на корейската 
икономика“

които бяха устроили малки 
презентационни щандове. 
Серж Гроенхюйзен, дирек-
тор „Инженеринг“ в „Сенса-
та“ представи компанията и 
иновативните й продукти, а 
Десислава Василева, старши 
специалист „Подбор“, разка-
за на студентите за новата 
стипендиантска програма, 
възможностите за стажове 
и кандидатстване за работа. 
Подобни презентации на-
правиха и някои от другите 
фирми. 

Тази година “ФОРУМ 

Е Л Е К Т Р О Н И К А 
2017” намери свое 
интересно продъл-
жение в Публична 
лекция, изнесена 

от посланика на Република 
Корея в България Н.Пр. Шин 
Бунам на тема “Успехите на 
корейската икономика“. По-
сланик Шин Бунам направи 
кратък исторически преглед 
на съвременното развитие 
на Южна Корея. Той изведе 
основните принципи, на ко-
ито залага южнокорейска-
та държава, за да осигури 
това стремително развитие 
на своята икономика. Днес 
Република Корея е лидер в 
иновациите и нейни 15 ком-
пании са сред водещите в 

класацията на Fortune Glob-
al 500 за 2016г.  Спря се и на 
отворената южнокорейска 
икономика, която разчита 
на привлечени външни ин-

вестиции, вноса на сурови-
ни и технологии, но работи 
активно за подобряване на 
образованието, развитието 
на собствени технологии, ак-
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Центърът за 
професионално обучение 
към ФНТС ви предлага да 
усвоите една от над 200 

професии и специалности 
по ваш избор...
Доверете са на 

дългогодишния ни 
опит и квалифицирани 

преподаватели!

hhttp:ttp://w//wwwww.f.fnnttss.b.bgg

Традиционната Национална конференция с меж-
дународно участие “ФОРУМ ЕЛЕКТРОНИКА 2017” 
бе проведена в залите на Дома на науката и техниката 
в София. Целта на Форума бе да обсъди състоянието и 
перспективите на българската електроника. Тя бе ор-
ганизирана от Съюза по електроника, електротехника 
и съобщения (СЕЕС), Техническия университет – София 
и Факултет по Електронна техника и технологии при 
ТУ – София, със съдействието на: ФНТС, БАН, ТУ – Ва-
рна, ТУ – Габрово, РУ „Ангел Кънчев”, IEEE българската 
секция, VDE - Германия и водещи фирми в областта на 
електрониката. Фирма „Сенсата Технолоджис“ взе учас-
тие в събитието като генерален спонсор на форума.
Събитието започна с пленарно заседание, на което бяха 
представени доклади, разглеждащи актуални пробле-
ми, свързани с четвъртата индустриална революция и 
европейските стратегии за иновационно и индустри-
ално развитие. 

През втория ден докладчиците бяха разпределени 
в две секции на които бяха изнесени над 30 доклада.
В рамките Конференцията се състоя и семинар за док-
торанти и млади учени на тема „Моделирано базирано 
проектиране на силови електронни устройства с га-
рантирани показатели“.

За днешЗа днешния денния ден  
ии у уттрешрешнанаттаа  
реалиреализациязация

Продължава на стр. 6

Бъдещите специалисти в сферата на електрониката 
и съобщенията с интерес изслушаха предлаганите 
възможности за утрешната си реализация




