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P., 2006) Подобна психологична подкрепа
дава повече самочувствие на хората, които
се явяват на интервю за работа, изравнява силата на тяхната личностна позиция с
тази на изпитващите ги, намалява асиметрията на ситуацията и стреса от нея.

крепата на своите близки и от профилирана помощ. Такава предлагат консултантите
в разкриващите се към Университетите и
други организации кариерни центрове.
За работата на стартиращия кариерен
център към Европейския Политехнически
Университет от нашия екип беше специално разработена «Иновативна система
от специализирани обучителни семинари
за усвояване на нови преносими умения
за успешно кариерно развитие на студенти“. В модул „Ефективна комуникация“
беше предложен профилиран практикум
за подготовка на студентите за интервю за
работа, включващ формиране на умения за
позитивно себепредставяне и развитие на
перцептивните, поведенчески и личности
предиктори на успеха в ситуациите на професионално и личностно оценяване.
Настоящият документ е изготвен с
финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Европейски Политехнически Университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
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R. Georgieva, A. Alexandrova-Karamanova, V. Nedeva-Atanasova, L. Vasileva
Abstract. In the frame of a project for preparing students to achieve a successful professional start and
realization at the labor market an innovative system has been elaborated comprising specialized seminars
for acquiring new “basic transferable skills”, necessary for work. In the module “Effective communication” we discuss the dissonance between often used cliche, prefabricated answers to standard questions,
and the necessity to identify the individual style and advantages of the job applicant among others. In this
context different methods and techniques are discussed coming from various psychological paradigms
(NLP, existential humanistic and behavioral) that can be used by the evaluators and by the job applicants.
Keywords: individual differences, effective communication, job interview
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