Име на партньора/ите

BG051PO001-3.1.07-0001

BG051PO001-3.1.07-0001-C0001

Българска асоциация по
информационни технологии
(БАИТ)

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

Актуализиране на учебните програми 20
в департамент Компютърни Науки на
АУБ в съотвествие с изискванията на
пазара на труда.

гр. Благоевград –
2700, пл. „Георги
Измирлиев” №1

гр. Благоевград –
2700, пл. „Георги
Измирлиев” №1

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Област
Благоевград

1. Ще бъдат създадени съвсем нови 7 курса
съвместно с експерти от ИКТ бизнеса.
2. Ще се повиши ефективността на
образователната институция и ще се създадат
устойчиви и ефикасни връзки между
департамента и ИКТ бизнеса, представен от
водещата браншова организация, ключови
експерти и ръководители.

298 212,20

BG051PO001-3.1.07-0002

Официален адрес на
кандидата

Американски
университет в
България Благоевград чрез
департамент
Компютърни Науки

Пловдив, 4000, ул.
"Цар Асен" № 24

Пловдивски
университет "Паисий
Хилендарски",
чрез Факултет "Физика
и Инженерни
Технологии" (ФФИТ)

288 235,87

1. 100% от студентите учащи за бакалавърска степен в
департамент Компютърни Науки в АУБ, започнали обучение
по актуализираните учебни програми
2. Разработени 7бр. курсове за департамент Компютърни
Науки в АУБ съвместно с експерти от ИКТ бизнеса
3. Официално апробирани нови курсове в учебната програма
на департамент Компютърни Науки в АУБ
4. Актуализирани учебни програми в бакалавърските
програми „ Компютърни Науки” и „Информационни системи” в
департамент Компютърни Науки в АУБ
5. Създаден ежемесечен съвет за директна връзка между
департамент Компютърни Науки на АУБ и ИКТ бизнеса
6. Придобити 2бр. хардуерни комплекти за Анализ на Кибер
Престъпност, 3бр. смартфони и 2бр. таблети
7. Проведени тръжни процедури - 4 бр.;
8. Изготвена и разпространена информационна брошура за
популяризиране на постигнатите резултати, създадените
добри практики в рамките на проекта и приноса на ОП „РЧР”
и ЕСФ за неговото изпълнение - 250 броя;

298 212,20

Цифрова кабелна корпорация Проектно-базиран Адаптивен Учебен 24
План за нуждите на бизнеса и
заетостта (ПАУП)

BG051PO001-3.1.07-0002-C0001

Пощенски адрес ВО

Място на изпълнение на
дейностите

Име на кандидата

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Сключени договори по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование
в съответствие с изискванията на пазара на труда”

288 235,87

Пловдив, 4000, ул.
"Цар Асен" № 24

България

1. Планиране на дейностите - индикатор е наличие на
подробен план за управление с важните етапи, крайни
срокове
и изпълнители.
1. Идентифициране на новите изисквания за
2. Управление на проекта - индикатор е създаването на
квалификации - идентификация на текущи
Център
за
управление на проекта (ЦУП): Интернет-базирана
нужди от умения и нови изисквания за
система за работа в екип.
компетенции в оптичните технологии, системите
3. Шаблон за описание на професия: степен и профил на
за контрол, електронния и инженерен софтуер.
образование, задължителни, специфични и допълнителни
Разработване на Карта на умения за
умения и знания, опит и добри практики.
идентифицираните професии.
4. Карта на уменията за идентифицираните професии.
2. Разработване на квалификационни профили 5. Проектно-базиран Адаптивен Учебен План (ПАУП) за
знания, умения и компетенции в резултати от
бакалавърска степен и професионална квалификация,
обучение, учебен план.
създаден и отговарящ на изискванията и по правилата на
3. Разработване на Проектно-базиран Адаптивен
Кандидата
Учебен План (ПАУП) за бакалавърска степен и
6. Пилотен експеримент на ПАУП - индикатор за успешен
професионална квалификация.
пилотен експеримент е най-малко 25 студента преминали
4. Тестване на ПАУП
базовото обучение във факултета да преминат обучение в
5. Оценка на умения, знания и компетенции специализиращата фаза
отговор на въпроса: "Точни умения за точната
7. Индикатор за успешно разработен ПАУП в крайния отчет от
работа?"
пилотния експеримент - 85% успешно преминали изпитите си
студенти и 75% успешно преминали тестовия период в
индустрията.

BG051PO001-3.1.07-0003

BG051PO001-3.1.07-0003-C0001

1. Бургаска търговскопромишлена палата
2. Община Бургас

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

23
Партньорство между образование и
бизнес за ефективна реализация на
младите хора на пазара на труда чрез
актуализиране на учебните програми
в Бургаския свободен университет

Официален адрес на
кандидата

гр. Бургас 8001, ул. гр. Бургас 8001, ул.
"Сан Стефано" № 62 "Сан Стефано" № 62

288 347,74

BG051PO001-3.1.07-0007

Пощенски адрес ВО

1. Проучване на потребностите на пазара на
труда от базисни знания и нови компетентности
за нуждите на икономическия и обществения
живот;
2. Сформиране на работен орган за реализиране
на връзката образование - бизнес;
3. Дефиниране на нуждите от конкретни
промени в учебните програми по различните
учебни дисциплини и разработване на нови или
актуализиране на съществуващите учебни
програми;
4. Апробиране на новите или актуализираните
учебни програми в академична среда;
5. Осъществяване на по-тясна връзка с бизнеса и
работодателите с оглед планиране и реализиране
на съвместни действия за повишаване на
практическата приложимост на усвоените
знания;
6. Осъвременяване на методите и средствата на
обучение;
7. Включване на водещи специалисти от
практиката в обучението на студентите;
8. Провеждане на обучение на студенти в реална
работна среда.

1. Актуализирани около 60% от учебните програми;
2. Обхванати 100% от първокурсниците и 80% от студентите във 2,
3 и 4 курс от бакалавърските програми и около 100% от магистрите
в обучението по актуализираните учебни програми;
3. Сключени или актуализирани над 50 договора с фирми и
институции от региона, в които студентите да провеждат семинарни
занятия в реална среда, практики и стажове;
4. 100% от студентите от трети и четвърти курс да проведат
семинарни занятия, практика или стаж в институции и фирми в
региона;
5. Минимум 50 студенти да участват в реалната практика и
разработки на фирми, с които имаме договорни отношения;

1. Да се създаде пряка връзка между Военна
академия и представители на предприятия и
организации за съвместно формулиране на
конкретните потребности на бизнеса;
2. Да се привлекат специалисти и ключови
експерти, които съвместно с научнопреподавателския състав на Академията да
предефинират и актуализират образователните
програми в интерес на работодателите;
3. Да се обучат специалисти в специфични
области, които да бъдат конкурентноспособни на
пазара на труда и отговарящи на изискванията на
работодателите;
4. Да се усъвършенстват професионалните
умения и компетентности в областта на
сигурността на студенти с висше образование в
подходяща за тях форма на обучение;
5. Да се осигури възможност за "учене през целия
живот";
6. Да се осигури възможност за включване в
учебния процес на лица, които живеят извън
академичните центрове, както и на лица със
специфични образователни потребности;
7. Постигане на европейско качество на висшето
образование и модернизирането му в
съответствие с европейските критерии;
8. Да се разработят стратегии за развитие на
специфичните специалности и за следдипломна
квалификация;
9. Да се създадат добри практики за съвместно
бъдещо партньорство и обратна връзка между
ръководството на Академията и работодатели.

1. Брой студенти започнали обучение по новите или актуализирани
магистърски програми - 325 студента;
2. Брой експерти включени в изпълнението на проекта - около 50
експерта;
3. Разработени 2 нови магистърски програми за обучение:
4. Брой проведени тръжни процедури - 4 бр;
5. Брой закупен хардуер - 2 сървъра и 20 терминални устройства;
6. Закупени необходимите материали и консумативи, необходими за
изпълнението на проекта;
7. Изработени и монтирани информационни табла - 4 бр.;
8. Изработени и поставени визуализационни стикери на закупеното
оборудване - 80 бр.;
9. Доставени и разпространени брошури - 500 бр.;

288 347,74

Разработване и актуализиране на
23
образователни програми в сферата на
сигурността в съответствие със
специфичните потребности на пазара
на труда и бизнеса

Бул. “Евлоги и
Христо Георгиеви”
82 София, 1504,

Военна академия
"Георги Стойков
Раковски" чрез
Факултет "КомандноЩабен"

274 086,13

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

Бургаски свободен
университет

"БалБок Инженеринг" АД

BG051PO001-3.1.07-0007-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

274 086,13

Бул. “Евлоги и Христо България
Георгиеви” 82 София,
1504,

ПУ "Паисий
Хилендарски" чрез
Факултет по
математика и
информатика

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

20
Повишаване на качеството на
обучение по информатика и ИКТ във
ФМИ при ПУ чрез създаване и
прилагане на устойчив модел за
актуализация на учебните планове и
програми, съобразно стратегията на
ЕС за растеж „Европа 2020“ и
изискванията на трудовия пазар.

259 878,19

BG051PO001-3.1.07-0010

BG051PO001-3.1.07-0010-C0001

нп

Актуализиране на съществуваща
учебна програма по архитектура и
създаване на нова магистърска
програма по архитектура на
английски език

Официален адрес на
кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

Пловдивски
университет
„Паисий
Хилендарски“
Факултет по
математика и
информатика
4000 Пловдив, ул
„Цар Асен” №24

Гр. Пловдив
4000 Пловдив, ул
„Цар Асен” №24

бул. Христо
Смирненски 1,
София 1046

Област София
бул. Христо
Смирненски 1, София град
1. Включване на доказани ключови експерти
1046

1) Включване на бизнеса в образователния
процес на Факултет по математика и
информатика чрез участие на БАСКОМ в
осъвременяване на учебните планове и програми
в ОКС Бакалавър, и в ОКС Магистър;
2) Актуализиране на учебните планове и
програми в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър
на ФМИ;
3) Включване на 1461 студенти от ФМИ в
обучение по актуализираните учебни планове и
програми;
4) Сключване на споразумение между факултета
и партньора за съвместно бъдещо партньорство.

от архитектурната практика, председател и
членове на УС на КАБ и академични
членове от университета в създаването на
нова магистърска програма.
2. Новосъздадената магистърска програма
да получи акредитация в България и в
Европа.
4. Чрез разработването на нова
магистратура с основно направление
„Архитектура и бизнес” се цели развиване
уменията на архитекта в основни насоки.
Изготвяне на задълбочени предпроектни
проучвания на съществуващата среда,
както за отделни сгради, така и за
урбанистични структура. Работа в екип и
лидерство в проектирането. Повишаване
познанията за европейския контекст в
проектирането, позволяващ свободна
комуникация и обмен с различни
професионални кръгове.

1. Брой спечелени награди на национални и международни
конкурси с архитектурни проекти, разработени от студенти по
време на новата програма;
2. Брой студенти, спряма общия брой завършили програмата,
намерили професионална реализация до 6 месеца след
завършване на програмата;
3. Успешно акредитиране на програмата на национално ниво;
4. Успешно акредитиране на програмата от Кралския
Британски институт по архитектура;
5. Придвижване на по-предни позиции спрямо сегашните в
международните рейтингови системи на архитектурни висши
училища;
6. Брой реферирани научни публикации в първостепенни
научни списания на английски написани като част от
дипломна работа по новата програма;
7. Брой чуждестранни преподаватели от водещи висши
училища по архитектура;
8. Брой чуждестранни студенти от добри университети според
международните рейтингови системи.

187 864,72

Актуализиране на учебните програми 20
в НВУ "Васил Левски" гр. Велико
Търново в съответствие с
изискванията на пазара на труда

гр. Велико Търново, гр. Велико Търново,
бул. "България" №76 бул. "България" №76

България
1. Създаване на пряка връзка между
ръководството и факултетните съвети на НВУ
“Васил Левски” и ръководствата на държавни и
местни структури на властта, работодателски
организации, големи предприятия и ключови
експерти.
2. Привличане и задържане на ключови експерти
от бизнеса в образователния процес, които да
участват пряко в приложимостта на новите
учебни планове и програми и да гарантират
придобиване на знания и умения, адекватни на
нуждите на бизнеса.
3. Повишаване квалификацията на
преподавателите от НВУ във връзка с
осъвременяване на начина на преподаване и
обучение при апробирането на учебните
програми и учебните планове, съобразно новите
потребности и изисквания на пазара на труда.
4. Разработването на нови учебни програми и
учебни планове и актуализиране на сегашните

Национален Военен
Университет "Васил
Левски" гр. Велико
Търново

276 447,71

1. Актуализирани 8 учебни плана и програми в ОКС
Бакалавър и ОКС Магистър във ФМИ
2. 1233 студенти започнали обучението по новите,
актуализирани програми;
3. 1461 студенти, започнали образованието си по новите
учебни планове и програми.

259 878,19

23

187 864,72

BG051PO001-3.1.07-0011

Пощенски адрес ВО

Архитектурен
факултет към
Университета
по Архитектура,
Строителство и
Геодезия

Сдружение "Българска
отбранителна индустрия"

BG051PO001-3.1.07-0011-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Име на партньора/ите

Сдружение „Българска
асоциация на софтуерните
компании /БАСКОМ/“
BG051PO001-3.1.07-0009

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0009-C0001

Име на кандидата

276 447,71

1. Разработени 495 нови учебни програми по 8 граждански и 5
военни специалности, които да отговарят на изискванията и
нуждите на пазара на труда;
2. Две учебни зали в НВУ оборудвани със съвременни
средства за преподаване и апробиране на новите учебни
програми;
3. Разработени учебни програми за три нови специалности
съвместно с водещи компании от военната индустрия;
4. 200 студенти, включени в опознавателни стажове към
потенциални работодатели от публичния и частния сектор ;
5. Разработена и въведена методика за актуализиране на
учебни програми и планове в НВУ "Васил Левски"
6. Над 50 потенциални работодатели ангажирани и включени
в образователния процес на висшето училище
7. Актуализиране на 26 учебни програми

Име на проекта

BG051PO001-3.1.07-0014

BG051PO001-3.1.07-0014-C0001

Актуализиране на действащите
учебни планове и програми и
разработване на нови в
професионални направления 3.8
„Икономика” и 3.7.„Администрация
и управление” към Стопански
факултет, Тракийски университет,
съобразно потребностите на
регионалния пазар на труда в
Старозагорски регион

BG051PO001-3.1.07-0016

BG051PO001-3.1.07-0016-C0001

Асоциацията на
индустриалния капитал в
България - регионален съвет
Пловдив

Обща стойност на
проекта в лв.

23

1. „Център за Изпитване и
Европейска Сертификация”
ЕООД;
2. ЕТ "Дениси - Христослава
Георгиева";

Стопански факултет,
Тракийски
университет, гр. Стара
Загора

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

262 761,78

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

гр.Стара Загора,
общ.Стара Загора,
обл.Стара Загора,
Студентски град,
п.к. 6000

България
гр.Стара Загора,
общ.Стара Загора,
обл.Стара Загора,
Студентски град, п.к.
6000

България, 4004
Пловдив, бул.
Кукленско шосе
N:13

България, 4004
Пловдив, бул.
Кукленско шосе N:13

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Изграждане на устойчиво и ефективно
партньорство между ръководството на
Стопански факултет при Тракийски Университет
и работодатели от Старозагорски регион,
основано на работещи механизми за
сътрудничество.
2. Адаптиране на учебните планове и програми в
професионалните направления 3.8 „Икономика”
и 3.7 „Администрация и управление” на
Стопански факултет при Тракийски университет
към потребностите на бизнеса
3. По-добро взаимодействие в „триъгълника на
знанието” (образование - научни изследвания практика), чрез транслиране на резултати от
научни и научно-приложни изследвания на
Стопански факултет в учебните програми
4. Подобряване качеството на образователните
услуги в Стопански факултет чрез прилагане на
съвременни интерактивни методи и средства на
ИКТ в учебния процес.

1. Брой актуализирани и нови учебни планове и програми – 37 бр.
2. Брой индивидуални срещи с работодатели – 30 бр.
3. Брой анкетирани работодатели – 30 бр.
4. Брой участници в еднодневна работна среща – 30 бр.
5. Брой осигурени учебни планове и програми от европейски висяи
училища – 15бр.
6. Брой разработена устойчива програма за провеждане на стажове и
практики при привлечените работодатели – 1 бр.
7. Брой експерти от бизнеса и практиката, привлечени за
актуализиране, разработване и апробиране на учебни планове и
програми – 5 бр.
8. Брой проекти за учебници и учебни помагала разработени
съвместно с експерти от бизнеса и практиката – 5 бр.
9. Брой издадени Справочници за обучение в Стопански факултет за
учебната 2013-2014 – 250 бр.
10. Брой апробирани учебни планове и програми – 37 бр.
11. Брой защитени дипломни работи, консултирани от работодатели
и специалисти от практиката – 10 бр.
12. Брой рецензии на дипломни работи - от работодатели и
специалисти от практиката – 5 бр.

1. Ефективно използване на съвременните
информационни технологии в процеса на
образованието;
2. Развитието на ефективно сътрудничество
между висшето учебно заведение и
работодателите, предприятията и водещи
експерти за актуализиране на учебните
програми;
3. Активно партниране с бизнеса за
осигуряване на най-подходящата среда за
практическо обучение;
4. Обединяване на усилията на
преподаватели, работодатели и студенти за
обучение в съответствие с потребностите
на пазара на труда;
5. Повишаване качеството на образование
чрез интерактивни и активни методи на
обучение, съвместни проекти и постоянна
комуникация между студенти,
преподаватели и работодатели;
6. Измеримост на постигнатите резултати от
студенти, преподаватели и работодатели;
7. Обмен на опит и добри практики с водещи
университети;
8. Постигане на европейско качество чрез
свързване на висшето образование с
научните изследвания и бизнеса;
9. Засилване на съвместната работа с
бизнеса за практическа подготовка и
регионална реализация на
завършващите висшисти.

1. Получаване на подходящо и по-качествено образование от
студентите в КИА;
2. 750 студенти започнали образованието си по новите и/или
актуализирани учебни планове и програми.
3. Анализ на приоритетни специалности в съответствие с
потребностите на бизнеса на регионално ниво – 1 бр.;
4. Разработени мерки за осъвременяване на учебните
програми – 1 бр.;
5. Закупено необходимо оборудване;
6. Разработени нови и актуализирани учебни програми – 59
бр.;
7. Създадена система за включване на студентите в научноизследователската дейност - 1 бр.;
8. Преподаватели разработили нови и/или актуализирани
учебни програми - 22 души;
9. Проведени тръжни процедури - 2 бр.;

262 761,78

Актуализиране на учебните програми 15
в съответствие с изискванията на
пазара на труда в Колежа по
икономика и администрация

Колеж по икономика и
администрация

102 342,80

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

102 342,80

Община
Пловдив

BG051PO001-3.1.07-0018

BG051PO001-3.1.07-0018-C0001

АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

22
Сътрудничество с индустрията за
подобряване обучението в Технически
университет – София по измервателна
техника и управление на качеството
(ИТУК)

BG051PO001-3.1.07-0019

BG051PO001-3.1.07-0019-C0001

Официален адрес на
кандидата

Технически
университет - София
чрез
Машиностроителен
факултет

1. Българска Стопанска
камара - Съюз на българския
бизнес
2. Асоциация на земеделските
произ-водители в България
3. Асоциация на Дунавските
общини "Дунав"

„Нови знания и умения за успешна
професионална реализация на
студентите от СА „Д. А. Ценов“
Свищов"

нп

Актуализиране на учебните програми 24
в Юридическия факултет на
Софийски Университет "Св. Климент
Охридски"

5250, гр. Свищов,
Област Велико
Търново, община
Свищов, ул.
„Емануил Чакъров”
2

Община
5250, гр. Свищов,
Свищов
Област Велико
Търново, община
Свищов, ул. „Емануил
Чакъров” 2,
Стопанска академия
"Димитър А. Ценов"

Стопанска академия
"Димитър А. Ценов",
Свищов

152 358,84
гр. София, Бул. Цар гр. София, Бул. Цар
Освободител 15
Освободител 15

Юридически факултет
чрез Софийски
университет "Свети
Климент Охридски"

185 081,60

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Постигане на по-добро разбиране на
изискванията на бизнеса за уменията и
знанията на квалифицираните специалисти.
2. Изследване на чужди добри практики в
осигуряването на обучение на студенти в
областта на метрологията, измервателната
техника и контрола на качеството в
индустрията.
3. Разработване на концепция за промяна
на структурата и съдържанието на учебните
програми в съответствие с изискванията на
бизнеса за умения и компетенции.
4. Приспособяване на методологиите за
образование и съдържанието на курсовете
за осигуряване на целенасочено обучение
на студенти в съответствие с изискванията
на пазара на труда.
5. Стартиране на нова бакалавърска
специалност по "Метрология и
измервателна техника" (МИТ)

1) брой обучени студенти (2430);
2) брой актуализирани програми (72);
3) брой нови програми (26);
4) брой публикувани нови учебни материали (6);
5) процент на обучените студенти по актуализирани
бакалавърски програми (95%);
6) процент на обучените студенти по актуализирани
магистърски програми (100%);
7) процент на студенти, започнали обучение по новия
бакалавърски план и програми (100%);
8) брой работодатели, с които е установено дългосрочно
сътрудничество (10).

284 363,20

18

152 358,84
BG051PO001-3.1.07-0020

Пощенски адрес ВО

София, бул. „Св.
България
София, бул. „Св.
Климент Охридски” Климент Охридски” 8
8, блок 1, стая 1240

284 363,20

BG051PO001-3.1.07-0020-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

185 081,60

Община
Столична

1. Изготвен и публикуван анализ на приоритетни
специалности в Стопанска Академия – 100 бр.,
2. Брой подписани договори за партньорство между СА и
представители на водещи предприятия и финансови
институции – 4 бр.,
3. Брой проведени майсторски класове и семинарни занятия
от водещи специалисти от бизнеса 57 броя .,
4. Брой студенти, участвали в майсторските класове – 280 бр.
,
1. Подобряване качеството на
5. Брой студенти, участвали в семинарите, водени от
предоставяните образователни услуги в
специалисти от практиката – 1014 студенти.,
Стопанска Академия „Д. А. Ценов” в
6. Брой посещения на студенти в реална работна среда 23
съответствие с потребностите на бизнеса; броя.,
7. Брой актуализирани учебни програми в съответствие с
2. Изграждане на устойчиви връзки между
потребностите на бизнеса в образователна степен
Стопанска Академия и бизнеса за
пълноценно функциониране на триъгълника „Бакалавър“ – 54 бр.,
8. Брой актуализирани учебни програми в съответствие с
на знанието: висше училище - научни
потребностите на бизнеса в образователна степен
изследвания – бизнес.
„Магистър“ – 16 бр.,
9. Брой апробирани учебни програми в образователна степен
„Бакалавър“ – 21 броя
10. Брой преподаватели ангажирани с апробирането на
актуализираните учебни програми - 56 бр.,
11. Брой студенти, обхванати от актуализираните учебни
програми в образователна степен „Бакалавър“ – 2308
студенти редовно обучение и 1374 студенти задочно
обучение.
1. Да се направи анализ на актуалните
потребности на бизнеса и пазара на труда
спрямо юристите, завършващи висше
образование;
2. Да се предефинират, актуализират и
обновят учебните програми за
специалностите в ЮФ
3. Да се разнообразят методите и формите
на преподаване в ЮФ;
4. Да се ангажира бизнеса в приложимостта
на актуализираните учебни програми и
тяхната практическа насоченост.

1. Брой анализи за актуалните потребности на пазара на
труда и бизнеса - 1 анализ
2. Брой проведени дискусии със заинтересованите страни - 6
броя;
3. Брой проведени кръгли маси с целевите групи - 2 броя;
4. Брой актуализирани учебни програми - 19;
5. Брой/% студенти, започнали образованието си по новите
учебни планове и програми - поне 90% от студентите в ЮФ;

BG051PO001-3.1.07-0022

BG051PO001-3.1.07-0022-C0001

Кока-Кола Хеленик Ай Ти
Сървисиз ЕООД

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Създаване и актуализиране на учебни 24
програми за обучение на студенти в
областта на
управление на ресурси в
предприятията

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

гр. София, бул.
"Климент
Охридски" №8

гр. София, бул.
"Климент Охридски"
№8

България

236 917,41

гр. София 1756, бул. гр. София 1756, бул.
"Климент
"Климент Охридски"
Охридски" 8, бл.1, 8
ет. 4, стая

България

236 917,41

Актуализиране на образователни
24
програми за бакалавър, магистъри и
магистър-изравнително обучение след
професионален бакалавър и други
професионални направления в
областта на Компютърното и
софтуерното инженерство.

BG051PO001-3.1.07-0023
Технически
Университет София чрез
Факултет по
Компютърни
Системи и
Управление

297 794,19

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Изграждане на контактна мрежа между ТУСофия и бизнес-средите, с оглед анализ на
съвременните потребности на образованието и
пазара на труда във връзка с управление на
ресурси в предприятията (ERP системи).
2. Ангажиране на студентите в съвместни научноразвойни дейности на екипи от преподаватели от
университета и бизнес средите, свързани с
управлението на ресурси в предприятията;
1. Актуализиране на 4 учебни дисциплини за бакалаври и
3. Разработване на съвместна политика за
разработване на 1 нова магистърска програма;
ефективно взаимодействие в областта на
2. 400 обучени студента - бакалаври и 30 обучени студента знанието и създаване на ефективни механизми за
магистри;
консултации между университета и бизнес3. Създаден 1 партньорски екип между университета и
средите;
партньора и 1 партньорски екип между университета и
4. Изграждане на иновативни научни модели в
представители на други компании и предприятия областта на високите технологии и
потребители на подготвяните кадри;
управлението на ресурси в предприятията, за да
4. Осъществени поне 2 проучвания за нивото на
се осигури необхдоимото ниво на придобиваните
образованието и нуждите на бизнеса за съвместна дейност.
знания и умения и съответно висока
конкурентоспособност на подготвяните
специалисти;
5. Актуализиране на учебното съдържание на
специални курсове за образователноквалификационна степен (ОКС) "Бакалавър" и
създаване на учебен план на нова специалност за
ОКС "Магистър" - "Мениджмънт на ресурси в
предприятията".

Технически
Университет - София
чрез Факултет за
английско инженерно
обучение

нп

BG051PO001-3.1.07-0023-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

297 794,19

1. Актуализиране на бакалавърска и магистърска учебна
програма по „Компютърно и софтуерно инженерство“;
2. Актуализиране на 3 образователни програми за магистър и
магистър-изравнително обучение след професионален
бакалавър и други професионални направления в областта
на Компютърното и софтуерното инженерство и
информационните технологии, съобразени с изискванията и
1. Създаване на пряка връзка между
нуждите на бизнеса;
3. Участие на най-малко 420 студента в актуализираната
ръководството на факултета по
Компютърни Системи и Управление от една бакалавърска програма „Компютърно и софтуерно
страна и ръководствата на работодателски инженерство"
4. Участие на най-малко 140 студента, включени в модули
организации и ключови експерти от друга.
и/или курсове от актуализираните учебни магистърски
2. Предефиниране и актуализиране на
програми по „Компютърно и софтуерно инженерство“ и
образователните програми за бакалавър,
"Информационни Технологии";
магистър и магистър-изравнително
обучение след професионален бакалавър и 5. Засилване на релацията академична общност - бизнес и
ангажираност на представители на бизнеса в учебния процес;
други професионални направления в
6. Създаване на актуализирани електронни ресурси от
областта на компютърните и софтуерни
технологии.
магистърски курсове в областта на информационните
технологии;
7. Установяване на дълготрайно съдрудничество с фирмите и
бизнеса;
8. Модернизиране на учебните занятия с високотехнологични
решения и добри практики, отговарящи на изискванията и
нуждите на динамично променящата се пазарна икономика;

BG051PO001-3.1.07-0024

BG051PO001-3.1.07-0024-C0001

1. АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "СОФИКА
ГРУП"
2. ПОД ТЕПЕТО ООД

Име на проекта

Пазарно ориентирани модули в
хуманитарните професионални
направления

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

22

Област Пловдив,
Община Пловдив,
гр. Пловдив, р-н
Централен, п.к.
4000, ул. Цар Асен
№ 24

249 923,67

BG051PO001-3.1.07-0025

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Област
Област Пловдив,
Община Пловдив, гр. Пловдив
Пловдив, р-н
Централен, п.к. 4000,
ул. Цар Асен № 24

ПЛОВДИВСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ" ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ

нп

BG051PO001-3.1.07-0025-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

1. Извършване на двупосочни анализи
"Филологически факултет - пазар на труда",
за да се установи какъв потенциал има
факултетът да отговори на новите
потребности на пазара, от една страна, и
какво търси пазарът от друга: какви
изисквания има към специалистите на
факултета - нови умения, нагласи и
компетентности, нови методи на
преподаване.
2. Регистриране на "дефицити" в учебните
планове и програми и изготвяне на
предложения за адаптиране и надграждане
чрез създаване на пазарно ориентирани
модули.
3. Включване в учебния процес на
дисциплини, водени от партньорите или от
привлечени от тях експерти.
4. Регистриране на нововъзникващи
образователни ниши - създаване и
апробиране на нови специалности, в които
си сътрудничат хуманитарни и социални
науки - подготвят се специалисти с два
западни езика и мениджърски умения и
умения в областта на бизнес
администрацията. В перспектива могат да
се предложат комбинации от езици: западен
и балкански, западен и руски, западен и
китайски и т.н.

1. Брой нови специалности - 2;
2. Брой актуализирани учебни планове - 16 (Филология), 21
(Приложна лингвистика) - общо 37;
3. Брой нови курсове в учебните планове - 75;
4. Брой бизнес модули в съществуващи учебни дисциплини 105;
5. Брой курсове в нови специалности - 32;
6. Обхванати студенти от първи до -четвърти курс към 20122013 - 2000 (80% от студентите въвФилологически факултет).

1. Да се осъществи проучване на пазара на
труда за педагогически специалисти на
микрониво (община Стара Загора).
2. Да се анализират данните от проучването
с цел определяне на приоритетни
специалности и направления за
актуализиране на учебните програми.
3. Да се създадат връзки между
ръководството на факултета и
представители на работодателски
организации, работодатели и други, чрез
създаване на локална мрежа.
4. Да се създадат нови учебни програми и
да се актуализират действащите като
обучението по тях се осиури
информационно и методически.
5. Да се апробират новите и
актуализираните учебни програми в
академична среда 2013/2014 г.
6. Да се въведат мерки за осъвременяване
на начините на преподаване.
7. Да се ангажира бизнеса в приложимостта
на новите учебни програми чрез посещения
на студентите в реална работна среда,
семинарни занятия с участието на
представители на бизнеса.

1. Разработване на инструментариум и провеждане на
анкетно проучване.
2. Анализ на данните от анкетното проучване - определяне на
представителни статистически величини.
3. Подготовка и провеждане на работна среща с
представители на образователния бизнес.
4. Подготовка и провеждане на работна среща с целевата
група
5. Подготовка и провеждане на работна среща с външните и
вътрешни експерти
6. Създаване на локална мрежа от институции,
представители на образователния бизнес, преподаватели,
студенти.
7. Разработване на модел за модулно обучение на студентите
от образователна степен бакалавър и магистър от всички
специалности.
8. Разработване на нови и актуализиране на учебни
програми.
9. Апробиране на учебните програми в академична среда.
10. Въвеждане на апробираните учебни програми със
следваща програмна акредитация.

249 923,67

Актуализиране и разработване на
24
нови учебни програми на учебните
дисциплини по специалностите в
Педагогически факултет "Предучилищна и начална училищна
педагогика", "Начална училищна
педагогика с чужд език", "Социална
педагогика", "Специална педагогика"
според изискванията на пазара на
труда

6010, Стара Загора,
ул. Армейска № 9,
Педагогически
факултет на
Тракийски
университет

Тракийски
университет - Стара
Загора, Педагогически
факултет

196 570,00

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

196 570,00

6010, Стара Загора,
ул. Армейска № 9,
Педагогически
факултет на
Тракийски
университет

Община Стара
Загора

Име на проекта

1. Сдружение на завършилите
Стопанския факултет на СУ
"Св. Климент Охридски"
2. КАРГО – ПАРТНЕР ЕООД
3. ТехноЛогика ЕАД
4. УниКредит Булбанк АД
5."ПрайсуотърхаусКупърс
Одит" ООД
6. Българска стопанска
камара - Съюз на българския
бизнес

Създаване на устойчив механизъм за 18
непрекъсната адаптация на учебните
планове и програми към реалните
потребности на пазара на труда в
Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”

1. Община БЛАГОЕВГРАД с
прилежащите към нея:
Регионален исторически
музей; Драматичен театър;
ансамбъл "Пирин";Биг Бенд
Благоевград; Общински
младежки дом;Център по
изкуствата; Общински куклен
театър;Камерна опера;
Обединен детски комплекс;
2. Община Банско
3. Община Гърмен Факултет по
Благоевградска област
изкуствата към ЮЗУ 4. Пирин Текс Продакшън
"Неофит
ЕООД
Рилски" - Благоевград
5. Главна дирекция
"Изпълнение на наказанията"
6. Сдружение на
туристическия бизнес гр.
Банско
7. Читалище "Никола
Вапцаров 1866" - Благоевград
8. Вестник "Струма"
Благоевград

ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА
24
КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА
ЗНАНИЕТО
/Създаване/актуализиране на
учебните планове и програми в
специалностите от Факултета по
изкуствата към ЮЗУ "Неофит
Рилски"/

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

BG051PO001-3.1.07-0028

Пощенски адрес ВО

София 1504, Бул.
Цар Освободител 15,
СУ „Св. Климент
Охридски”,
Стопански факултет

Официален адрес на
кандидата

София 1504, Бул. Цар България
Освободител 15, СУ
„Св. Климент
Охридски”

Софийски университет
„Св. Климент
Охридски” чрез
Стопански факултет

219 706,35

BG051PO001-3.1.07-0028-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0027

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0027-C0001

Име на кандидата

1. Изграждане на механизъм за устойчиво
сътрудничество между ръководството на
факултета, работодателските организации и
представителите на бизнеса;
2. Разработване на процедура за системно
идентифициране потребностите на бизнеса
от търсените компетенции за специалисти
по икономика и стопанско управление;
3. Създаване на система за отчитане
мнението на завършили студенти относно
промените в търсените знания и умения в
реална работна среда;
4. Периодично актуализиране на учебните
планове и програми в съответствие с
идентифицираните потребности на бизнеса;
5. По-тясно включване на бизнес
партньорите в учебния процес чрез
привличането им за лектори и провеждане
на практикуми;
6. Доближаване на образователния процес
до проблемите на бизнеса на основата на
решаването реални бизнес-казуси.
7. Усъвършенстване на методиката на
преподаване по икономика и бизнес с
акцент върху интерактивните методи;.
8. По-реалистична оценка на учебния
процес от работодателите на основата на
студентското представяне в организациите.

1. Изградена партньорска мрежа за дългосрочно
сътрудничество между Стопанския факултет и партньорските
организации.
2. Два аналитични доклада за необходимите компетенции на
специалисти по икономика и стопанско управление, търсени
от партньорските организации и пазара на труда и степен на
съответствие с учебните програми
3. Обобщени резултати от три тематични семинара относно
промените в програмите на определени дисциплини,
методиката на преподаване и представянето на студентите в
реална работна среда
4. Взаимно съгласувани и приети предложения за промяна в
конкретни дисциплини, конкретни теми, брой часове, методи
на преподаване и др.
5. Актуализирани учебни програми и обновени методики на
преподаване по минимум 8 дисциплини и индивидуални теми
от други дисциплини в съответствие с новите научни
достижения и препоръките на партньорските организации.
6. 6 оборудвани зали
7. Създаден репозиториум от реални бизнес-казуси и
тестването им в семинарни занятия и практикуми с участието
на експерти от партньорските организации.

1. Подобряване качеството на
образованието и обучението във всички
специалности от Факултета по изкуствата
2. Повишаване мотивираността и
активността на студентите по време на
обучението си да постигат висока
професионална квалификация
3. Укрепване на взаимоизгодните връзки и
създаване на устойчива мрежа за
комуникация, общи цели и дейности между
образованието, научно-изследователския
сектор и бизнеса и работодателите от
Благоевград
4. Повишаване на научната и художественотворческа продуктивност на
преподавателите
5. Съдействие за разширяване и
обогатяване културния облик на област
Благоевград;
6. Съдействие за разширяване на
възможностите за културен туризъм в
област Благоевград.

1. Провеждане на емпирично изследване, включващо
методики като наблюдение, анкетно проучване, експертни
оценки, проучване на световния опит и пр.
2. Създаване на Обществен експертен съвет, както и Работни
групи към него за всяка от катедрите във Факултета.
3. Създаване на множество нови учебни програми, които
съответно ще бъдат обсъждани и приемани от Катедрен и
Факултетни съвети.
4. Създаване на учебни планове за нови магистърски
програми
5. Създаване на около 30 учебни програми.
6. Организиране на работни екскурзии

219 706,35
Благоевград 2700,
ул. Иван Михайлов
66 ЮЗУ "Неофит
Рилски"

148 549,98

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

148 549,98

Благоевград 2700, ул. Област
Иван Михайлов 66
Благоевград
ЮЗУ "Неофит
Рилски"

BG051PO001-3.1.07-0029

BG051PO001-3.1.07-0029-C0001

1. НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ
ЗА ТЪРГОВСКА
СИГУРНОСТ И ОХРАНА
2. Сдружение „Българска
асоциация на софтуерните
компании /БАСКОМ/“
3. Стопанска камара - Варна

Име на проекта

Актуализиране на учебната
документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в
съответствие с изискванията на
пазара на труда

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

21

195 060,41

BG051PO001-3.1.07-0030

Официален адрес на
кандидата

гр. Варна 9007, к.к.
"Чайка"

гр. Варна 9007, к.к.
"Чайка"

Община
Варна

Варненски свободен
университет
"Черноризец Храбър"

Център за
дистанцонно
обучение, 1303
София, ул.
"Чипровци" №7

МЕЖДУНАРОДНО
ВИСШЕ БИЗНЕС
УЧИЛИЩЕ

102 040,82

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Създаване на пряка връзка между
ръководството и факултетните съвети на ВСУ
"Черноризец Храбър" от една страна и
ръководствата на работодателски организации и
ключови експерти от друга.
2. Осъществяване на връзка между висшето
образование, научните изследвания и бизнеса за
постигане на върхови постижения и регионално
развитие.
3. Привличане на ключови експерти от бизнеса,
които съвместно с академичните преподаватели
да предефинират и актуализират
образователните програми.
4. Разработване на стратегии за развитието на
различните образователни степени по
професионални направления и/или
специалности, като пряко следствие от нуждите
и потребностите на бизнеса за съответния
бранш.
5. Диверсифициране на образователния продукт
и ориентиране към практиката.
6. Разработване на стратегия за развиване на
"нови умения за нови работни места",
предпоставка за актуализиране на уменията на
всички нива, насърчаване на възможностите за
професионална реализация.

1. Брой прогнози за необходимостта от кадри по
специалностите в различни сфери на дейност - 1
2. Брой бази-данни от работодатели - 1
3. Брой профили на компетенциите по специалностите - 14
4. Брой формирани браншови настоятелства - 7
5. Брой проведени семинари - 14
6. Брой проведени работни срещи - 7
7. Брой актуализирани учебни програми - 30% за всяка
специалност от изследваните направления
8. Брой нови учебни програми - 20
9. Брой методики за преподаване от екип преподавателлектор и представител от практиката - 1
10. Брой издаден сборник с изследвания - 500 копия
11. Брой проведени кръгли маси с участието на
представители от практиката за насърчаване на
партньорството - 1
12. Брой студенти, преминали обучение по
актуализирани/нови учебни програми - 80%

195 060,41

20
Асоциация на българските
Осъвременяване на учебните
туроператори и туристически програми по специалност „Туризъм”
агенции
– бакалавърска степен в
Международното висше бизнес
училище (МВБУ) – Ботевград в
съответствие с актуалните изисквания
на пазара на труда
BG051PO001-3.1.07-0030-C0001

Пощенски адрес ВО

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

102 040,82

2140 Ботевград, ул.
"Гурко" №14

България
1. Към датата на приключване работата на екипа, натоварен
с осъществяването на дейността, преподавателите от МВБУ,
ангажирани с преподаването на целевите дисциплини,
разполагат с разработените стратегически насоки за
актуализиране на учебните програми по целевата
специалност.
2. Към датата на изтичане на определения в представянето
1. Осъществяване и последващо
на тази дейност срок актуализираните учебни програми са
институционализиране на контакт с водещата
получили одобрението на академичния съвет на МВБУ.
браншова организация в сектора, свързан с
3. Към датата на изтичане на определения в представянето
организацията на туристическата дейност
на тази дейност срок практическо обучение по сфери на
2. Въвличане на академичния състав на МВБУ,
компетентност са преминали най-малко 8 преподаватели.
професионалистите – членове на АБТТА и
4. В рамките на срока, заложен във времевия график на
студентите от специалност „Туризъм” –
проекта за изпълнение на тази дейност, са организирани и
бакалавърска степен в този непрекъснат процес
проведени минимум 5 специализирани пилотни семинара със
на развитие на учебния план по специалността в
студентите от целевата специалност.
съответствие с променящото се търсене на кадри
5. Към датата на приключване на проекта е учреден и
от страна на сектора.
функционира Координационен борд с участието на
представители на кандидата МВБУ и партньора АБТТА;
6. Към датата на приключване на проекта Бордът е
анализирал информацията, постъпила по линия на обратната
връзка в хода на изпълнението на отделните комплекси от
дейности, и е формулирал краткосрочна програма за
обезпечаване устойчивостта на постигнатите резултати.

BG051PO001-3.1.07-0031

BG051PO001-3.1.07-0031-C0001

1. „Овергаз Инк.” АД
2. "Асарел - Медет" АД

Име на проекта

Анализ и разработване на учебни
планове и програми по минно дело и
геология в зависимост от
потребностите на бизнеса и
изискванията на пазара на труда.

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

21

BG051PO001-3.1.07-0032

BG051PO001-3.1.07-0032-C0001

Официален адрес на
кандидата

Минно-геоложки
университет "Св. Иван
Рилски" - София

Факултет "Техника и
технологии" - Ямбол,
Тракийски
университет - Стара
Загора

1. „Карил и Таня“
2. ХИДРАВЛИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ХЕС АД
3. Иваго България ООД
4. "Петър Йовчев и синове"
ООД
5. Екоенержи технолоджи
ООД
6. КОТОНС ИНДУСТРИ
БЪЛГАРИЯ АД
7. "Неохим" АД
8. Тонзос -95 АД
9. ЗЕМЕДЕЛСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
КООПЕРАЦИЯ
"СПАСЕНИЕ"
10. ЗЛАТЕКС ООД

Връзката с бизнеса - устойчива
20
реализация на инженерите, обучавани
във Факултет "Техника и технологии"
- Ямбол

Търговско-промишлена
палата - Благоевград

„Изработване на учебни програми във 25
филологическото направление от
гледна точка на интересите на
бизнеса”

Филологически
факултет на
Югозападния
университет „Неофит
Рилски”- Благоевград

206 038,00
Ямбол, ул."Граф
Игнатиев" №38,
Факултет "Техника
и технологии"

264 214,58
BG051PO001-3.1.07-0034

Пощенски адрес ВО

гр. София, п.к. 1700, гр. София, п.к. 1700, България
Студентски град, ул. Студентски град, ул.
"проф. Боян Каменов"
"проф. Боян
Каменов"

206 038,00

BG051PO001-3.1.07-0034-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

Ямбол, ул."Граф
Игнатиев" №38,
Факултет "Техника и
технологии"

1. Създаване на тясно сътрудничество между
компаниите- потребители на кадри и
университета чрез включване на бизнеса в
образователния процес;
2. Създаване на нова магистърска специалност и
актуализиране на бакалавърска специалост в
областта на газоснабдяването и газовите
технологии;
3. Актуализиране на учебни програми по
екология и опазване на околна среда, геология
на минералните ресурси и автоматизация в
процесите на обогатяването;
4. Опознавателни посещение на студентите в
реална работна среда.

1. Брой направени анализи– 1 брой;
2. Брой проведени посещения на университети в чужбина – 2
броя.
3. Брой актуализирани програми – 2 броя;
4. Брой нови бакалавърски програми – 1 брой;
5. Брой нови магистърски програми – 1 брой
6. Брой изработени пособия – 5 броя
7. Брой отпечатани пособия – 1000 бр.
8. Брой проведени семинари– 2 брой;
9. Брой студенти взели участие в семинарите – 400 души

1. Разработване на действащи механизми за
създаване и актуализиране на учебна
документация за ефективни бакалавърски
програми, пряко работещи за бизнеса, от
представители на работодателите и
преподавателския състав на ФТТ-Ямбол.
2. Създаване на устойчиви връзки на бизнеса с
преподавателския състав за реализиране на
съвместни научно-изследователски проекти с цел
внедряване на иновационни техники и
технологии.
3. Създаване на дългосрочни устойчиви
професионални контакти и сътрудничества
между ръководствата на ФТТ-Ямбол и бизнеса за
съвместно разработване на стратегии за
изпреварващо модернизиране и актуализиране
на учебните програми, при отчитане
предвижданията за развитие на нивото на
техниката и технологиите и на пазара на труда на
регионално ниво.

1) По отношение на информиране и публичност:
пресконференции - 2бр.; прессъобщения - 3бр.; информация
на интернет страницата на ФТТ - ежемесечно обновяване;
информационен бюлетин - 1бр.; информационни табели 11бр.; плакат - 1бр.; дипляни - 2х6х100бр.;
2) По отношение на предвидените проучвания 2бр.тематични анкети: маркетингово проучване за нагласите
на работодателите за професионалната подготовка на
кадрите и проучване на студентското мнение за качеството на
обучение и методиката на преподаване на актуализираните
програми;
3) Относно апробирането на обучението: брой
разработени/актуализирани учебни програми - от 12 до 18бр.;
брой студенти преминали обучение по актуализираните или
нови програми - min 80% от обучаваните; брой анкетирани
студенти за качеството на обучението по актуализираните
или нови програми - 100% от обучаваните; Правила за
разработване и актуализиране на учебна документация - 1бр.;
брой преподаватели участвали в разработването и
актуализирането на учебните програми - от 12 до 21бр.; брой
експерти от партньорските организации, взели участие в
дейностите по проекта - мин. 11бр.; брой работодатели,
участвали в проучването на мнението на бизнеса за
професионалната подготовка на кадрите - мин.11бр.

1. Разработване на нови учебни планове и
програми в областта на филологическото
познание в съответствие с изискванията на
пазара на труда.
2. Оптимизиране и разширяване на връзките
между висшето училище,
научноизследователския сектор,
работодателските организации и бизнеса.

1) Девет новосъздадени и апробирани учебни програми,
съобразени с изискванията на кредитната система и на
потребностите на бизнеса
2) Шест актуализирани и апробирани досегашни учебни
програми по фундаментални за филологическото познание
дисциплини, адаптирани съгласно изискванията на
кредитната система и потребностите на бизнеса по следните
учебни програми
3) 120 студенти, започнали образованието си по новите и
актуализирани учебни планове и програми.

Област Ямбол

264 214,58
Благоевград, ул. Ив. Благоевград, ул. Ив.
Михайлов 66
Михайлов 66

263 743,46

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

263 743,46

Област
Благоевград

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

BG051PO001-3.1.07-0035

BG051PO001-3.1.07-0035-C0001

Българска браншова камара- Актуализиране на учебни програми в 20
машиностроене
Технически университет - Габрово в
съотвествие с изискванията на
бизнеса

Природоматематически
факултет на
Югозападен
университет "Неофит
Рилски"

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1) Доклад от анализа на приоритетните машиностроителни
специалности със структурираните основни групи изисквания
към тях
2) План - програма за изпълнение на определените мерки за
осъвременяване на учебните програми.
1.Създаване на взаимодействие между
3) Закупено оборудване (компютърна измервателна система),
Технически университет - Габрово, Българска
необходимо за разработване и апробиране на новите учебни
браншова камара- Машиностроене и водещи
програми
предприятия за осъвременяване на учебни
4) Създадени нови и актуализирани съществуващи учебни
програми;
програми - 70 бр.
2.Актуализиране на учебни програми в
5) Одобрени 70 прграми за обучение във ФМУ.
Технически университет - Габрово, като отговор 6) Прилагане на новите учебни програми - посещения на
студенти в реална работна среда, практически и лабораторни
на социална поръчка от работодателски
занаятия по новите учебни програми, водени от специалисти
организации и водещи предприятия в
от машиностроителни фирми, възложени дипломни работи по
машиностроенето;
теми, заявени от машиностроителни фирми.
3.Осигуряване на условия за ефективно
прилагане на актуализираните учебни програми- 7) Подписани споразумения между ТУ-Габрово и водещи
основа за повишаване конкурентноспособността машиностроителни фирми за разширяване и задълбочаване
на партньорството, в т.ч. осигуряването на работни места за
на машиностроителните фирми и Технически
стажове и практика на студенти от ТУ - Габрово.
университет - Габрово.
8) Проведена конференция за представяне на резултатите от
проекта и публикуване на материали от нея.
9) Отпечатани и разпространени материали за информиране
и публичност.
10) Одиторски доклад

ТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

нп
BG051PO001-3.1.07-0036

Официален адрес на
кандидата

5300 Габрово,
5300 Габрово, "Хаджи България
"Хаджи Димитър" 4 Димитър" 4

119 333,03
BG051PO001-3.1.07-0036-C0001

Пощенски адрес ВО

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

119 333,03

Актуализиране на учебните програми 22
в Природо-математическия факултет
на ЮЗУ "Неофит Рилски" в
съответствие с изискванията на
пазара на труда

гр. Благоевград, ул. гр. Благоевград, ул.
Иван Михайлов
Иван Михайлов №66
№66

235 565,44

235 565,44

Област
Благоевград
1. Разширяване на придобитите по време на
учебния процес компетентности според
потребностите на професиите и на пазара на
труда;
2. Оптимизиране на практическата подготовка
на студентите и умения за неформално и
самостоятелно учене;
3. Осигуряване на устойчиви връзки с бизнеса.

1. Брой разработени нови учебни програми;
2. Брой актуализирани учебни програми;
3. Брой студенти, обхванати от дейностите по проекта;
4. Брой сключени нови рамкови договори и споразумения с
работодатели и браншови организации;
5. Брой сключени анекси към вече подписани договори.

BG051PO001-3.1.07-0037

BG051PO001-3.1.07-0037-C0001

Търговско промишлена
палата - Благоевград

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Обща стойност на
проекта в лв.

24
МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗА ПОВИШАВАНЕ
ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД И
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА
ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН В
КОНТЕКСТА НА ДИНАМИЧЕН
ПАЗАР НА ТРУДА

169 327,04

BG051PO001-3.1.07-0039

Официален адрес на
кандидата

2700 Благоевград ,
ул.“Иван
Михайлов” № 66

2700 Благоевград ,
ул.“Иван Михайлов”
№ 66

1. Институционализиране на взаимоотношенията
между представитиели на бизнеса и Стопанския
факултет чрез подписване на меморандум
взаимноизгодно партньорство с цел разчитане
на социалната поръчка на пазара на труда към
качеството на образователния продукт на
факултета и равнището на пригодност за
заетост.
2. Формулиране заявката на бизнеса към
качествата на образователния продукт на
Стопанския факултет чрез участие в анализа на
качеството на подготовката на студентите по
специализирани учебни
дисциплини,преподавани пред преобладаваща
част от специалностите във факултета, в
контекста на европейски стандарти за
притежавани умения и компетенции.
3. Създаване и апробиране на обновяеми
информационни модули по основните учебни
дисциплини с прилагането на възможностите на
електронно обучение, прилагане на
интерактивни и други съвременни методи.
4.Реализиране от страна на академичния състав
за участниците в бизнеса на лекции, семинари и
обучения по избрани от тях теми, касаещи
актуални проблеми на международния
бизнес,комукации, бизнесетиката, маркетинга и
др.

169 327,04
гр.София 1618,
гр.София 1618,
ул.Монтевидео №21 ул.Монтевидео №21

Нов български
университет

299 761,60

299 761,60

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

СТОПАНСКИ
ФАКУЛТЕТ ПРИ
ЮЗУ
"НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД

Българска стопанска камара - Висшето образование по икономика - 18
Съюз на българския бизнес фундамент на икономиката на
знанието

BG051PO001-3.1.07-0039-C0001

Пощенски адрес ВО

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

София област

1. Брой протоколи от работни срещи, кръгли маси и
обсъждания.
2. Брой PowerPoint презентации,
3. Брой анкети за изследване на работодателите за
състоянието на пазара на труда и подготовката на студентите
за реализация и социално включване.
4. Брой анкети на студенти за проучване готовността им за
работа и реализация;
5. Брой фокус групи за работа по актуализиране на
информационните пакети и доработването им до
обновявяеми образователно информационни модули.
6. Брой обновяеми образоватено-информационни модули.
7. Брой регистрирали се студенти за установяване на
контакти с представители на местния бизнес.
8. Брой посещения на сайта на Стопанския факулет и
ползване на образователно-информационните модули.
9. Брой работодатели, присъединили се към подписания
Меморандум за сътрудничество между Търговскопромишлената палата и Стопанския факултет на ЮЗУ
"Неофит Рилски"-Благоевград.
10. Процентно изпълнение на бюджета по проекта.1. Брой
публикации в различни видове медии(радио, телевизия,
преса).
11. Брой начни разработки по местни регионални проблеми,
представени на конференцията или на други научни прояви
от преподавателите в Стопанския факултет, включени в
сборника с доклади.

1. Брой на избраните браншови организации и предприятия,
включени в анкетното проучване;
2. Брой на представителите на академичната общност,
бизнеса и студентите, участвали в кръглите маси - 200;
3. Брой бакалавърски програми, преминали през
актуализация – три „Финанси”, „Маркетинг”, „Бизнес
мениджмънт”;
4. Брой магистърски програми, преминали през актуализация
– три „Счетоводство и одитинг”, „Бизнес администрация”,
1. Повишаване качеството на висшето
„Международен бизнес” ;
образование чрез съчетаване на съвременните
5. Брой нови бакалавърски програми – една „Счетоводство и
теоретични знания с практическо обучение и
одит”;
постигане на висок професионализъм.
6. Брой нови магистърски програми – две „Корпоративни
2. Изграждане на устойчиви връзки между
финанси”, „Финансово-счетоводен мениджмънт и
образованието и бизнеса с цел повишаване на
застраховане”;
ефективността на професионалното обучение по 7. Брой преподаватели, участващи в обучението по
финанси, счетоводство, мениджмънт и
актуализираните програми – 27 щатни преподаватели ;
8. Брой преподаватели, участващи в обучението по новите
маркетинг .
програми
– 20 щатни преподаватели;
3. Използване на възможностите на ИКТ за
9. Брой студенти, участващи в обучението по
модернизация на образователния процес и
актуализираните програми – 2 500;
включване на „Учебно-тренировъчно
10. Брой студенти, участващи в обучението по новите
предприятие” като интегрален елемент от
програми - 250;
учебните планове и програми.
11. Брой курсове с разработен дидактически комплекс за
обучение по новите програми –9 курса от групата на „ядрото”;
12. Брой преподаватели, участващи в обучението по новите
програми, използващи нови интерактивни методи за
преподаване – 25 щатни преподаватели;
13. Брой експерти от бизнеса, участващи в практическо
обучение на студентите - 10;
14. Брой разработени програми за обучение в УТФ – три
фирми;

BG051PO001-3.1.07-0040

BG051PO001-3.1.07-0040-C0001

Адеко България

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

Официален адрес на
кандидата

Шуменски университет
"Епископ
Константин
Преславски"

1. Българска асоциация за
алтернативен туризъм
2. Браншова камара на
дървообработващата и
мебелната промишленост
3. Изпълнителна агенция по
горите
BG051PO001-3.1.07-0041

Пощенски адрес ВО

ул. „Университетска” България
ул.
„Университетска” № № 115, 9700 гр.
Шумен, България
115, 9700 гр.
Шумен, България

24
Образованието в Шуменския
университет в служба на икономиката
на знанието

241 063,79

BG051PO001-3.1.07-0041-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

1. Анализ на изискванията и потребностите на пазара на
труда и определяне на приоритетни специалности и
квалификационни характеристики в съответствие с
1. Обследване на актуалното състояние и
изискванията на икономиката, основана на знанието ще се
потребности на пазара на труда;
проведе
проучване сред минимум 200 работодатели, от които
2. Определяне на направленията, при които
за по-нататъшното изпълнение на проекта ще се подберат
практическото реализиране на обучените кадри е
поне 50. В резултат на проучването ще се изготви публичен
най-неадекватно спрямо реалните работни
доклад за актуалното състояние на пазара на труда.
условия; изграждане и укрепване на връзките
2. Изграждане на пряка връзка между университетското
между университета и потенциалните
ръководство и представители на работодателски
работодатели;
организации и работодател, очакването е да се подпишат
3. Актуализиране на учебните програми в
партньорски споразумения между ШУ и поне 20 работодатели
резултат на събраната и анализирана
3. Актуализиране на учебните програми на приоритетни
информация и на установените контакти с
специалности спрямо изискванията на пазара на труда се
бизнеса; установяване на трайно партньорство
предвижда минимум 12 специалности да бъдат обхванати от
между Университетa и представителите на
проекта, а в тях да се актуализира поне 40 учебни програми.
бизнеса, в резултат на което да се осигури реална
За сътоветните специалности ще се изготвят 12 методически
работна среда по време на подготовката на
ръководства за провеждане на практически занятия.
бъдещите кадри и непрекъснат диалог между
4. Апробиране на актуализираните учебни програми - в
научните звена и бизнеса.
апробирането на актуализираните учебни програми ще бъдат
обхванати минимум 730 студенти и над 30 преподаватели в
ШУ.

241 063,79

Актуализиране на учебните програми 22
на специалностите във Факултет
„Стопанско управление“ на ЛТУ в
съответствие с изискванията на
пазара на труда - EDUCOMP

София, бул.
София, бул. Климент
Климент Охридски, Охридски, № 10, пк.
№ 10, пк. 1756
1756

Факултет Стопанско
управление на
Лесотехнически
университет - София

209 372,86

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

209 372,86

България
1. Определяне на възможностите за адаптиране
на образователните процеси към нуждите на
пазара на труда с прякото участие на бизнес
организациите и съобразно потребностите на
работодателите.
2. Създаване на механизми за непрекъснато
актуализиране на учебната програма чрез нови
учебни дисциплини, модерни методи и подходи
на преподаване и устойчиво управление на
знанието чрез адаптиране на изискванията и
тенденциите на ЕКР, НКР и наличните в
отделните сектори професионални стандарти.
3. Установяване на трайни взаимоотношения
между ЛТУ, представителите на работодателите
и научните институции с цел поддържане на
устойчива рамка, гарантираща регулярното
актуализиране на учебните
програми/съдържание с цел съчетаване на
изходните знания и умения с потребностите на
пазара на труда.

1. Попълнени анкетни карти от работодатели и
преподаватели;
2. Генерирани бази данни;
3. Отчети и доклади от проведени анализи и проучвания;
4. Списък с добри практики и практически анализ на случаи
(case studies);
5. Пилотна версия на актуализиран учебен план
6. Доклад от анализ на ефективността на актуализираното
съдържание и програми след проведено пилотно тестване;
7. Актуален учебен план;
8. Консултативен съвет на представители на
заинтересованите страни;
9. Правилник за дейността на Консултативния съвет;
10. Списък с механизми и мерки за следващи стъпки след
приключване на проекта;
11. Схема за устойчиво актуализиране на учебния план;
12. Обучени поне 80% от студентите в няколко учебни
дисциплини за пилотно тестване;
13. Обучени 100 % от преподавателите на ФСУ на ЛТУ по
„Нови интерактивни и модерни методи на преподаване“;

BG051PO001-3.1.07-0043

BG051PO001-3.1.07-0043-C0001

нп

Име на проекта

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ
ПРОГРАМИ ВЪВ ВУАРР В
СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА
ТРУДА

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

18

256 283,61

BG051PO001-3.1.07-0044

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

гр. Пловдив, бул.
Дунав 78

гр. Пловдив, бул.
Дунав 78

1. бр. нови и/или актуализирани учебни програми
2. бр. сключени договори с бизнеса
3. бр. проведени кръгли маси с участието на бизнеса
1. Създаване на пряка връзка между
4. бр. проведени срещи с бизнеса
ръководството на висшето училище от една
5. бр. ключови експерти от бизнеса, включени в проекта
страна и ръководствата на предприятия,
6. бр. семинарни занятия за студентите с участието на
организации и ключови експерти от друга;
представители на бизнеса
2. Съвместно предефиниране и актуализиране на 7.- бр. посещения на студентите с учебна цел в реална
работна среда
учебните програми във висшето училище;
8. бр. проведени практически занятия във фирми и
3. Актуализиране и съчетаване на уменията с
пазара на труда и повишаване на възможностите организации
9. бр. организирани конференции
за професионална реализация;
10. бр. разпространени брошури и реклами
4. Подобряване на качеството на обучение във
11. бр. преподаватели, започнали да преподават по новите
висшето училище.
и/или актуализирани учебни програми
12. бр. студенти, започнали обучението си по новите учебни
програми

256 283,61

24

2300 Перник
2300 Перник
ул. "Св. Св. Кирил и ул. "Св. Св. Кирил и
Методий" 23
Методий" 23

ЕВРОПЕЙСКИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

208 705,29

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ПО АГРОБИЗНЕС И
РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ

Българска стопанска камара - Мрежа университет – бизнес:
Съюз на българския бизнес хармонизиране на образованието с
изискванията на трудовия пазар

BG051PO001-3.1.07-0044-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

208 705,29

България

1. контрактуван екип за управление и екип за текущ
мониторинг и пряк контрол по реализацията на проектните
дейности - брой сключени договори и брой извършени
контроли;
2. обособен офис център за управление на проекта;
3. проведена 1 стартова работна среща с 50 участника,
1. Ефективно и персонализирано обучение в
представители на заинтересованите страни – представители
ЕПУ според динамиката на изискванията на
на бизнеса, студентите и академичния състав.
трудовия пазар чрез активно партньорство с
4. план графици за изпълнение по етапи и ключови дейности бизнеса по приоритетни специалности и
брой утвърдени графици за изпълнение;
въвеждане на компетентностно-базирания
5. график за докладване за реализацията на проектните
подход в образованието.
дейности и напредъка по проекта - брой доклади, протоколи
2. Създаване на модели на взаимодействие
от работни срещи и заседания на екипа по проекта;
между университета и бизнеса за осигуряване на
6. извършен подбор съобразно Критериите за избор
най-добра среда за провеждане на практическото
/Приложение Е/ и контрактувани експерти, ангажирани в
обучение на студентите, съчетаване на уменията
реализацията на проектите дейности - брой договори.
с потребностите на пазара на труда и
7. изградена вътрешна система за оценка и критерии за
повишаване на възможностите за
постигане на резултатите, наблюдение с фиксирани
професионалната им реализация.
контроли;
8. периодични доклади за изпълнение пред Оперативното
бюро - присъствени списъци, протоколи от работни срещи;
9. месечни технически отчети, междинни и краен финансов и
технически отчет - брой междинни и финални финансови и
технически отчети

1. ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК
ЕООД
2. ДАН електроник ООД
3. Дартек ООД
4. ДЖИ ЕЛ СИ ЕАД
Факултет
"Електротехника,
електроника и
автоматика" към
Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

23
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ
„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,
ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА”
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА
ТРУДА

BG051PO001-3.1.07-0046

1. „ТАЛОДЕРМА” ООД,
Актуализиране и апробиране на
Фармацевтични лаборатории учебните планове и програми на
2. "Мерк България" ЕАД
Факултета по фармация при
Медицински университет - Варна в
съответствие с потребностите на
фармацевтичния бизнес и
изискванията на пазара на труда

Пощенски адрес ВО

Русенски
университет "Ангел
Кънчев"
факултет
"Електротехника,
електроника и
автоматика"
гр. Русе, п.к. 7017,
ул. „Студентска” 8,
кабинет 1.323

134 131,25

BG051PO001-3.1.07-0046-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Русенски университет Област Русе
"Ангел Кънчев"
факултет
"Електротехника,
електроника и
автоматика"
гр. Русе, п.к. 7017, ул.
„Студентска” 8

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Създаване на пряка връзка между
ръководството на факултет „Електротехника,
електроника и автоматика” към Русенския
университет „Ангел Кънчев” и ключови
експерти от бизнеса.
2. Осъвременяване на обучението по
специализиращи дисциплини от бакалавърската
степен на обучение в съответствие с
изискванията на потребителите на кадри.
3. Създаване на предпоставки за качествено
образование и научни изследвания, обвързани с
практиката.

1. 300 анкети - проведени и обработени;
2. 15 договора за сътрудничество и взаимопомощ между
катедрите на факултета и работодателски организации.
3. 4 семинара за студенти и преподаватели от
профилиращите катедри с участието на бизнеса
4. 95 актуализирани учебни програми по специализиращи
дисциплини и учебно-производствена практика
5. 1 оборудвана зала с 12 компютъра
6. 95 рецензирани учебни програми
7. 20 практически занятия, проведени в новосъздадената
лаборатория с участието на представители на бизнеса.
8. 12 практически упражнения проведени във фирмите, в
реална обстановка, от представители на фирмите
9. 32 теми за дипломни работи, зададени от бизнеса.

1. Да се създаде пряка и трайна връзка между
ръководството на МУ-Варна и академичния
състав на Факултета по фармация и
ръководствата на работодателски организации,
предприятия и ключови експерти от
фармацевтичния бизнес;
2. Да се актуализират и апробират учебните
планове и програми за ОКС "Магистър" по
специалността "Фармация"
3. Да се предприемат мерки за осъвременяване
начините на преподаване

1. Изработена „Система от критерии за анализ и оценка на
образователните потребности на бизнес средата във
фармацията”;
2. Организирана и проведена една двудневна кръгла маса
относно качеството на подготовка на магистър-фармацевти в
съответствие с изискванията на пазара на труда;
3. Актуализирани и утвърдени от ФС на ФФ и АС на МУ-Варна
поне 20 учебни планове и програми по задължителни и
избираеми дисциплини;
4. Изготвени и утвърдени от ФС на ФФ и АС на МУ-Варна
поне 2 нови учебни планове и програми по избираеми
дисциплини;
5. Посетена реална работна среда на поне 10 работодателя
от студентите по фармация извън лятната им учебна
практика;
6. Организиран и проведен един двудневен „Фармацевтичен
бизнес форум” във Варна;
7. Изготвени и разпространени 1000 цветни брошури;
8. Изработени и поставени по два броя визуализационни
стикери на закупеното оборудване – общо 30 броя

134 131,25

20

Ул. "Марин Дринов" Ул. "Марин Дринов"
55, гр. Варна, 9002 55, гр. Варна, 9002

Факултет по фармация
чрез Медицински
университет "Проф. Др Параскев Стоянов" Варна

299 273,62

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0045

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0045-C0001

Име на кандидата

299 273,62

България

BG051PO001-3.1.07-0047

BG051PO001-3.1.07-0047-C0001

нп

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ 24
ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ - НОВИ
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА
АДЕКВАТЕН ОТГОВОР В
СЪВРЕМИЕТО НА ПАЗАРА НА
МЕДИЦИНСКИ ТРУД

BG051PO001-3.1.07-0048

Пощенски адрес ВО

Пловдив 4002, бул.
"Васил Априлов"
15А

Официален адрес на
кандидата

Технически
университет - София
чрез Факултет по
електронна техника и
технологии

1. "Джонсън Контролс
Електроникс България"
2. Фондация "Клъстер
Информационни и
Комуникационни
технологии"
3. Българска стопанска
камара - Съюз на българския
бизнес

1. Актуализиране на образователната програма
на МУ Пловдив за обучение и придобиване на
квалификация магистър-лекар, в съответствие с
анализа на потребностите на съсловните
организации и бизнеса, които задават
изискванията при реализация на медицинските
специалисти на трудовия пазар.Осъвременяване
на уменията на персонала за обучение.
2. Повишаване на възможностите за бърза и
адекватна професионална реализация на
студентите, завършващи специалност
"Медицина" в Медицински университет Пловдив.
3.Насърчаване участието на преподавателския
състав в процеса на взаимодействие между
студентите и техните бъдещи работодатели,
посредством ангажиране на научните кадри в
разработване и преподаване на нови и учебни
дисциплини с актуализирано съдържание,
адаптирано към изискванията на модерните
медицински услуги и съвременния пазар на
лекарски труд.

1. Брой на актуализирани учебни програми по ПН "медицина" не по-малко от 10;
2. Брой нововъведени дисциплини и модули - не по-малко от
2;
3. Брой студенти, включени в обучение по актуализираните и
нови учебни програми - не по-малко от 1200 студенти
4. Брой академичен и експертен състав, ангажиран с
актуализиране и/или разработване на нови учебни програми не по-малко от 30;
5. Брой академичен и експертен състав, ангажиран с
внедряване и обучение по актуализирани и нови учебни
програми - не по-малко от 20.
6. Не по-малко от 1200 студента, започнали образованието си
по новите учебни планове и програми.

1. Създаване на пряка връзка между
ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ,
МТФ и ФТК, и представители на работодателите
и браншовите организации
2. Предефиниране и актуализиране на
образователните програми според потребностите
на пазара на труда да се повишат възможностите
за реализация на нови професионалисти в
сферата на електронната техника и технологии,
комуникационната техника и технологии и
индустриалните технологии.

1. Брой студенти, започнали обучението си по новите учебни
планове и програми: 300;
2. Брой нови магистърски програми: 1;
3. Брой актуализирани учебни планове: 4;
4. Брой актуализирани учебни програми (дисциплини): 40.

244 602,81

Актуализиране на учебните планове и 24
програми на специалностите във
ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и
създаване на нова съвместна
магистърска специалност в
съответствие с потребностите на
пазара на труда

София 1000, бул.
Климент Охридски
№ 8, Технически
Университет –
София, бл.1,
Факултет по
електронна техника
и технологии

298 061,94

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Пловдив 4002, бул.
Община
"Васил Априлов" 15А Пловдив

Медицински
университет - гр.
Пловдив

244 602,81
BG051PO001-3.1.07-0048-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

298 061,94

гр. София, Рйон
България
Студетски, п.к. 1756.
кв. Дървеница, бул.
Климент Охридски №
8

Факултет "Бизнес и
мениджмънт";Русенск
и
университет "Ангел
Кънчев"

Име на проекта

1. Областна администрация - Съчетаване на учебните програми с
изискванията на работодателите
Русе
(СЪПОРТ)
2. Еконт Експрес ООД
3. Пристанищен комплексРусе ЕАД
4. Община Русе
5. Русенска търговскоиндустриална камара
6. Русенска Стопанска
Камара
7. Доминекс Про ЕООД
8. Каолин АД

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24

BG051PO001-3.1.07-0052

BG051PO001-3.1.07-0052-C0001

Пощенски адрес ВО

гр. Русе, ул.
Студентска No. 8,
7017, Факултет
"Бизнес и
мениджмънт"

155 095,14
"Фрейм Продъкшънс" ООД

Обща стойност на
проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

гр. Русе, ул.
Студентска No. 8,
7017

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Област Русе
1) Осъвременяване и актуализация на
съществуващите учебни програми за всички
специалности от образователноквалификационна степен „Бакалавър“ във
факултет „Бизнес и мениджмънт“
2) Изграждане на устойчиви връзки между
образованието и потребителите на кадри чрез
включването на експерти от бизнеса в работни
групи и участието им в органите за управление
на ФБМ в РУ;
3) Осъвременяване на методите за преподаване
във ФБМ на РУ, чрез въвеждане на нови
интерактивни форми за практически занятия и
максимално оползотворяване на възможностите
на специализирани информационни и
комуникационни продукти и оборудване,
обслужващи образователния и обучителния
процес;
4) Укрепване на мотивацията за
усъвършенстване на компетенциите на
студентите и подобряване на практическите им
навици, чрез създаване на условия за
разширяване и разнообразяване на
съществуващите стажантски програми във ФБМ
на РУ, организиране на посещения в реална
работна среда и участие на бизнеса в процеса на
обучение.

1) Брой образователни институции, въвели нови учебни
програми – 1 висше училище чрез основното си звено
(Факултет Бизнес и менижмънт);
2) Брой професионални направления в Русенски университет,
използващи актуализираните учебни програми - 4
(Администрация и управление, Общо инженерство,
Икономика, Политически науки);
3) Брой специалности, използващи актуализираните учебни
програми - 8 (Стопанско управление, Публична
администрация, Индустриален мениджмънт, Международни
икономически отношения, Маркетинг, Икономика,
Европеистика и многостепенно управление, Европеистика и
глобалистика);
4) Процент (%) студенти, започнали образованието си по
новите учебни планове и програми във Факултет Бизнес и
мениджмънт на Русенски университет - 80%

155 095,14

Съвременни модели на образование в 24
Департамент "Кино, реклама и
шоубизнес" на НБУ

гр. София, ж.к. Овча гр. София, ж.к. Овча
купел 1618, ул.
купел 1618, ул.
Монтевидео №21
Монтевидео №21

ДЕПАРТАМЕНТ
“КИНО, РЕКЛАМА И
ШОУБИЗНЕС” Нов
български университет

254 479,37

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0050

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.07-0050-C0001

Име на кандидата

254 479,37

България
1. изготвена една 5-годишна програма за съвместно
сътрудничество между двете организации, партньори по
проекта;
2. проведени мин. 6 срещи между ръководствата на двете
организации партньори;
1: Задълбочавана на връзката между
3. проведени мин 10 формални срещи между експертите на
ръководството на НБУ и ръководството на
академичните среди и бизнеса;
предприятието партньор, като предпоставка не 4. извършен анализ на нуждите от актуализация на учебните
само за качественото актуализиране на учебните програми на 4 бакалавърски и 4 магистърски програми
програми в рамките на настоящето проектно
(всички, с изключение на програма Анимационно кино, за
предложение, но и за регулярното им бъдещо
която 5.акъв анализ е направен преди стартирането на
адаптиране спрямо променящите се нужди на
проектните дейности);
6. актуализирани учебните програми на отделни ключови
бизнеса в съвременната изключително
специалности в рамките на 5-те бакалавърски и 5-те
динамична икономика.
магистърски програми, функциониращи в рамките на
2: Да съдейства за актуализиране на учебните
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес” на НБУ;
програми на отделните специалности в
7. постигната над 80% положителна обратна връзка на
Департамент "Кино, реклама и шоубизнес" и
студентите, включени в апробацията на актуализираните
оформянето им по начин, който да гарантира
изграждането на кадри, отговарящи на текущите учебни програми;
8. постигната над 80% положителна обратна връзка от
нужди на бизнеса.
участниците в практическите семинари;
9. постигната над 80% положителна обратна връзка от
преподаватели и експерти от бизнеса, за нивото им на
удовлетвореност от постигнатия в рамките на проекта
ефект върху целевата група.

BG051PO001-3.1.07-0053

BG051PO001-3.1.07-0053-C0001

ФРМС Консулт ЕООД

Име на проекта

Разработване и въвеждане на
актуализирани учебни програми в
ОКС „бакалавър”, направление
„Администрация и управление”, в
съответствие с изискванията на
пазара на труда.

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

22

Студески град
"Христо Ботев" ул.
"Осми Декември "
№1, 1700, София

277 520,10

BG051PO001-3.1.07-0057

BG051PO001-3.1.07-0057-C0001

Официален адрес на
кандидата

България
Област София,
община София, гр.
София, район
Студентски, п.к.1100,
ж.к. Студентски град,
бул. "Осми декември"

гр.София 1618,
гр.София 1618,
ул.Монтевидео №21 ул.Монтевидео №21

Икономически
университет-Варна

1. Разработване и прилагане на адекватен
механизъм за отчитане на потребностите на
пазара на труда в образователния процес по
„Бизнес администрация”, „Публична
администрация”, „Регионално развитие”, ОКС
„бакалавър”;
2. Модернизиране на учебните програми
(учебното съдържание, форми и методи на
преподаване) в ОКС „бакалавър” на
специалност „Бизнес администрация”,
„Публична администрация”, „Регионално
развитие” в съответствие с динамично
променящата се среда;
3. Тестване на обновените учебни програми и
въвеждане в образователния процес;
4. Създадаване на устойчиви връзки между
факултет „Управление и администрация”,
ръководствата на работодателски (браншови)
организации, големи компании и ключови
експерти за перманентно предефиниране,
актуализиране на учебните програми и
осъществяване на обучението в тях.

1. Анализ на съществуващите добри практики в
ЕС за разкриване на потенциала на зелената и
енергийно-ефективната жилищна архитектура,
както и на реконструкцията и управлението на
съществуващите жилищни сгради за реализация
на националните цели за енергийна
независимост, икономическо развитие и
устойчиво обитаване.
2. Формулиране на основните проблеми и
задачи, които стоят пред жилищната политика в
България въз основа на анализ на утвърдената
практика в областта на жилищната политика в
европейските страни.
3. Създаване на специфични учебни помагала за
въвеждане за първи път в България на
специализация "Жилищна политика" в рамките
на програма "Архитектура"
4. Апробиране на създадените материали за
специализацията в рамките на програма
"Архитектура" на Департамент „Дизайн и
архитектура” на НБУ

1.Създадени и тествани обучителни материали -по жилищна
политика за студенти по програма "Архитектура" Департамент "Дизайн и архитектура" на Нов български
университет.
2. Брой студенти, успешно преминали обучението в рамките
проекта по специализация "Жилищна политика" за студенти
по програма "Архитектура" - Департамент "Дизайн и
архитектура" на Нов български университет.

119 123,60

Бизнес моделиране на учебните
20
планове и програми в професионално
направление 3.8 Икономика на
Икономически университет-Варна

гр. Варна 9002, бул. гр. Варна 9002, бул.
“Княз Борис I” 77
“Княз Борис I” 77

272 920,66

1. 950 студенти - започнали обучение по учебни програми,
модернизирани в резулт на проекта;
2. 37 преподаватели - с подобрен преподавателски капацитет
по отношение преподаването на модернизираните програми;
3. 3 създадени нови квалификационни характеристики на
специалностите "Бизнес администрация", "Публична
администрация" и "Регионално развитие";
4. 39 програми с обновено учебно съдържание, форми и
методи на преподаване по специалности*:

България

Нов български
университет

1. Давид Холдинг АД
2. Варненска търговскоиндустриална камара
3. "Шопметрикс Европа"
ООД
4. "РеЕкзе" ООД

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

277 520,10

20
Създаване и апробиране на нова
специализация "Жилищна политика"
по програма "Архитектура" Департамент "Дизайн и архитектура"
на Нов български университет

119 123,60

BG051PO001-3.1.07-0058

Пощенски адрес ВО

Университет за
национално и световно
стопанство чрез
факултет "Управление
и администрация"

Нов Български университет

BG051PO001-3.1.07-0058-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

272 920,66

Община
Варна

1. Изследване, анализ и оценка на кроссекционни сигнали за промени в образователния
пазар.
2. Бенч диагностика и хармонизация на учебните
планове и програми в професионално
направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.
3. Проектиране и внедряване на учебни планове
и програми за хармонизация на квалификацията
и преквалификацията на обучаващите се в
професионално направление 3.8 икономика на
ИУ-Варна с динамичните изисквания на пазара
на труда и бизнеса в СИРП.

1. 1 методология; 1 методика
2. 1 система от пазарни индикатори за мониторинг,
контролинг и акредитационен одит на учебни планове и
програми
3. 3 научни доклада; 1 монография
4. 4 семинара; 4 обучения
5. 5 нови образователни процедури при проектиране и
внедряване на учебни планове и програми
6. Организационен бизнес модел на учебни планове и
програми
7.Алгоритъм на методика за мониторинг, контролинг и
акредитационен одит на учебни планове и програми
8. Индикатори за практико-приложни резултати:

BG051PO001-3.1.07-0059

BG051PO001-3.1.07-0059-C0001

1. Министерство на
финансите
2. Национално сдружение
Недвижими имоти
3. Агенция по заетостта

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

„Актуализиране на учебните планове 22
и програми в ОКС „бакалавър“ за
професионално направление
„Икономика“ в съответствие с
потребностите на пазара на труда за
изграждане икономика, основана на
знанието“.

BG051PO001-3.1.07-0061

Пощенски адрес ВО

Студески град
"Христо Ботев" ул.
"Осми Декември "
№1, 1700, София

Официален адрес на
кандидата

България
Област София,
община София, гр.
София, район
Студентски, п.к.1100,
ж.к. Студентски град,
бул. "Осми декември"

Университет за
национално и световно
стопанство

250 162,80

BG051PO001-3.1.07-0061-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

Департамент по
чуждоезиково
обучение,
комуникации и спорт
към Медицински
университет "Д-р
Параскев Стоянов" Варна

1. Университетска
многопрофилна болница за
активно лечение "Света
Марина" ЕАД Варна
2. Многопрофилна болница
за активно лечение
"Еврохоспитал" ООД
3. АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА „Д-Р
ДАНИЕЛА КУНЕВА" ООД
4. Манолова ЕООД

1. Изграждане на устойчив модел на партньорски
взаимоотношения между ръководството на
УНСС/Общоикономически факултет с
ръководствата на работодатели за повишаване
качеството на висшето икономическо
образование и приноса му за изграждане на
икономика, основана на знанието.
2 Актуализиране на действащите учебни
планове и програми за ОКС “бакалавър” в
професионално направление „Икономика“ в
УНСС с прякото участие на партньорите
3 Формиране на нови поднаправления в
професионално направление “Икономика”на
УНСС.
4. Диверсифициране на образователния продукт
в съответствие с потребностите на практиката и
възможностите за пълтно оползотворяване и
развитие на потндциала на академичния състав
на ОИФ.
5. Обогатяване и преструктуриране на учебното
съдържание и методиката на обучението за
постигане и поддържане на по-добър баланс
между общотеоретичните и практикоприложните аспекти на изучаваните дисциплини
чрез интегриране на водещи специалисти и
експерти от практиката в учебния процес.

1. 25 специалности от професионално направление
„Икономика“, въвели актуализирани и нови учебни програми
2. 4300 студенти от ОКС “бакалавър” по седем
поднаправления и включените в тях специалности от всички
факултети
3. 170 преподаватели, взели участие в обсъждане,
актуализация и внедряване на учебните програми
4. 26 анализирани учебни планове по специалности
5. 26 анализирани квалификационни характеристики по
специалности
6. 41 актуализирани действащи учебни програми по
дисциплини от общоуниверситетския блок
7. 10 разработени нови учебни програми в предметни области
8. 6 работни семинари, съвместно с партньорите, по
професионални поднаправления

1. Анализ на съвременните комуникативни
нужди в българското здравеопазване и
обобщаване на резултатите в реални критерии за
промяна на учебните програми.
2. Актуализиране на съществуващите програми
по комуникация в здравеопазването и по
специализиран чужд език въз основа на нуждите
на работодателите в здравеопазването.
3.Разработване на нови програми по
комуникации за новата специалност медицински
секретар от задължителния учебен план по
държавните изисквания
4. Разработване на нови учебни програми за
втори чужд език за медицински специалности
съобразно нуждите на здравните заведения.
5. Разработване и въвеждане на нови учебни
материали чрез модерни технологични и
информационни форми и средства
6. Повишаване мотивацията на обучаваните чрез
осигуряване на знания и умения за бъдещите им
професионални задължения

1. Провеждане на работна среща с представителите на
работодателите - 1бр.
2. Доклад, обобщаващ резултатите от обсъжданията по
време на работната среща - 1 бр.
3. Разработени актуализирани учебни програми по
специализиран чужд език и изготвяне на нови програми за
новите специалности и за въвеждане на втори чужд език - 16
бр.
4. Изготвени и отпечатани помагала и методически
ръководства за обучение с използване на съвременните
информационни технологии - 3 бр.
5. Проведени пилотни курсове с целевата група за
апробиране на актуализираните и новите програми по
съответните дисциплини - 16 бр.
6. Окончателен вариант на актуализираните и новите учебни
програми след апробиране и коригиране - 16 бр.
7. Утвърждаване от Академичния съвет на актуализираните и
нови учебни програми – 1 бр.
8. Проведена научна конференция на тема “Комуникативната
компетентност в здравеопазването” - 1 бр.

250 162,80

Повишаване на комуникативната
24
компетентност на студентите по
медицина, дентална медицина,
фармация, здравен мениджмънт и
здравни грижи чрез оптимизиране и
създдаване на нови учебни програми
по комуникация в областта на
здравеопазването и специализиран
чужд език, отговарящи на
съвременните потребности на
болниците и други лечебни заведения
и на изискванията на модерната
информационна среда

Ул. Марин Дринов” Ул. Марин Дринов”
55, гр. Варна, 9002 55, гр. Варна, 9002

276 317,90

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

276 317,90

Община
Варна

Име на проекта

BG051PO001-3.1.07-0062

BG051PO001-3.1.07-0062-C0001

Подобряване на
Фондация " Клъстер
интердисциплинарните умения и
информационни и
комуникационни технологии" взаимодействието с бизнеса на
специалистите по телекомуникации

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

22

Официален адрес на
кандидата

гр. София, ж.к. Овча гр. София, ж.к. Овча
купел 1618, ул.
купел 1618, ул.
Монтевидео №21
Монтевидео №21

286 056,10

BG051PO001-3.1.07-0063

Пощенски адрес ВО

1. Постигане на по-добро разбиране на
изискванията на бизнеса за уменията и знанията
на квалифицираните специалисти.
2. Изследване на чужди добри практики в
осигуряването на обучение на студенти в
областта на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ).
3. Разработване на концепция за обучение по
ИКТ в съответствие с изискванията на бизнеса за
умения и компетенции в областта на ИКТ.
4. Приспособяване на методологиите за
образование и съдържанието на курсовете за
осигуряване на целенасочено обучение на
студенти в съответствие с изискванията на
пазара на труда.
5. Стартиране на ново интердисциплинарно
обучение по "Предприемачество и иновации в
компютърните и комуникационни технологии"
(ПИККТ)

1. Ефективност – ще се проверява чрез количеството и
качеството на конкретните крайни продукти, отразени в
междинните и крайния отчет.
2. Качество на изпълнението – ще се проверява чрез
обратната връзка от целевите групи – анкети сред студентите
и интервюта с работодатели.
А) годишна сума на финансовите средства, изразходвани за
подготовка на нови и актуализиране на учебни програми
Б) брой студенти, участвали в обучението (350)
В) използване на придобитите знания и умения на работното
място (10 работодателя)
3. - финансово изпълнение – ще се проверява чрез
междинните и крайния финансов отчет

1. Да се анализират и систематизират
изискванията за квалификацията на
специалистите от представители на
работодателите вбраншове.
2. Да се актуализират учебните програми, така че
да отговарят на съвременното състояние на
бранша.
3. Да се доразвие материалната и лабораторна
база, така че да се създадат условия за обучение
по актуализираните програми.
4. Да се обогатят методическите материали,
използвани в процеса на обучение, в
съответствие с актуализираните учебни
програми.
5. Да се укрепят и развият връзките между
електротехнически факултети и работодателите,
наемащи електроинженери. Да се ангажира
бизнеса в процеса на обучение.
6. Да се доближат научните разработки във
факултета до нуждите на стопанските субекти в
бранша.
7. Да се повиши качеството на инженерното
образование, чрез актуализиране на учебните
програми, подобряване на системата за
оценяване и средствата за преподаване.
8. Разпространение и мултиплициране на
резултатите на институционално и национално
ниво.

1. Кръгла маса по темата на проекта по време на петата
научна конференция на ЕФ
2. Комисия за съгласуване на учебните програми
3. Утвърден доклад с конкретен списък на учебните
дисциплини и насоки за актуализация
4. Окончателен вариант на актуализираните програми от
специалност Електротехника, ОКС "Бакалавър" и ОКС
"Магистър", утвърден от комисията за съгласуване и от
катедрени съвети на съответните катедри
5. Актуализирана система за оценяване на факултетно ниво
6. Утвърден план за развитие и попълване на лабораторната
база на факултета
7. Проведено обучение с най-малко 950 студента, поне в един
семестър, с акткуализирани учебни програми
8.

286 056,10

Актуализиране на учебни програми
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по електротехнически специалности в
ТУ-София в съответствие с
изискванията на бизнеса

София, бул. „Св.
София, бул. „Св.
България
Климент Охридски” Климент Охридски” 8
8, блок 1, стая 1240

Технически
Университет - София,
чрез
Електротехнически
факултет

281 974,03

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

Департамент
Телекомуникации, Нов
Български
Университет

ЧЕЗ България ЕАД

BG051PO001-3.1.07-0063-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

281 974,03

BG051PO001-3.1.07-0064

BG051PO001-3.1.07-0064-C0001

нп

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24
Бизнес-иновационни подходи за
създаване и актуализация на учебните
програми за обучение на студенти по
Социални дейности, Логопедия,
Кинезитерапия и Спорт в
съответствие с потребностите на
пазара на труда.

Официален адрес на
кандидата

2700 Благоевград, ул. Област
2700 Благоевград,
Благоевград
ул. Иван Михайлов Иван Михайлов 66
66

282 500,59

BG051PO001-3.1.07-0065

Пощенски адрес ВО

Югозападен
университет "Неофит
Рилски",
Факултет "Обществено
здраве и спорт"

Регионален инспекторат по
образованието - Благоевград

BG051PO001-3.1.07-0065-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И
ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ
ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т )

1. Определяне на статута и насоките за
сътрудничество, взаимен интерес между
Факултета, бизнеса и работодателите;
2. Разработване съвместно с бизнеса на
компетентностни и професионални профили на
кадрите в сферата на общественото здраве,
социалните дейности и спорта, чрез привличане
на специалисти от областта на Логопедия,
Социални дейности, Кинезитерапия и Спорт.;
3. Преориентиране подготовката на студентите
във Факултета към динамичните структурни
промени на бизнеса в страната и Европа;
4. Създаване на модели за устойчиви връзки
между професионалната подготовка на
студентите и бизнеса чрез нови и актуализиране
на съществуващи учебни програми
5. Разработване на нова учебна документация за
обучение на студенти в специалност „Спорт” и
актуализация на учебната документация на
специалност „Кинезитерапия”, "Медикосоциални науки" и "Логопедия" във факултета
„Обществено здраве и спорт”;
6. Подготовка и актуализиране на учебнометодическата документация и системи за
контрол за осигуряване качеството на
обучението;
7. Създаване на нови и подобряване на вече
съществуващи стандарти за подготовка и
обучение на студентите чрез проучване на
национални и световни практики.

1. Проведени 40 броя срещи на заинтересованите страни.
2. Сключени 6 договора с членовете на екипа за управление
на проекта.
3. Изготвени 6 типа анкетни карти за оценка на потребностите
на практиката в съответните направления на ФОЗС;
4. Избрани екипи за анализ на учебни програми от учебния
план на специалностите "Социални дейности", “Логопедия”,
"Кинезитерапия", в бакалавърска степен – 26 учебни
програми;
5. Идентифицирани потребности на бизнеса и браншовите
организации;
6. Привлечени специалисти в съответните области на база
изготвен анализизбрани екипи за разработване на нови
учебни програми
7. Сформирани на 42 апробационни групи от студенти и
преподаватели по съответната дисциплина.
8. Открити лектории за студентите с участието на
представители на бизнеса
9. Практически упражнения на студентите в реална работна
среда
10. Оптимизиране на стажантските практики съобразно
изготвен рейтинг на работодателите

1. Проучване на динамиката в потребностите на
образователните институции в региона от
педагогически
кадри и дефиниране на приоритетни за нуждите
на образователната практика програми за
подготовка на
педагогически специалисти;
2. Анализ и оценка на действащите пррограми за
подготовка на педагогически специалисти и
тяхното
тематично и съдържателно актуализиране в
съответствие с изискванията на потребителите
на кадри;
3. Разработване и апробиране на модел за
междуинституционално взаимодействие при
подготовката на
педагогически специалисти и в процеса на
непрекъснато обновяване на системата от
образователни услуги
във Факултета по педагогика.

1. Проведено проучване и анализ на реализацията на
дипломирани във Факултета по педагогика бакалаври и
магистри;
2. Проведено проучване и анализ на търсенето на
педагогически специалисти на трудовия пазар;
3. Разработена критериална система за оценка на
специалностите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър";
4. Експертни оценки и становища от работодатели за
специалностите в професионалните направления по
образователно-квалификационни степени;
5. Проведена кръгла маса "Бакалавърското и магистърското
обучение във Факултета по педагогика - поглед отвън";
6. Включени в обучението по актуализираните и новите
учебни програми 1200 студенти в ОКС "бакалавър" и 300
студенти в ОКС "магистър";
7. Проведена национална научно-практическа конференция и
отпечатан сборник с материали от конференцията.

282 500,59
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гр. Благоевград
2700,
ул.“Иван
Михайлов” № 66

Югозападен
университет "Неофит
Рилски" - Благоевград,
Факултет по
педагогика

177 835,79

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

177 835,79

гр. Благоевград 2700, България
ул.“Иван Михайлов”
№ 66

Име на проекта

BG051PO001-3.1.07-0066

BG051PO001-3.1.07-0066-C0001

Заедно за по-добро образование, по1. Неохим АД
2. Едноличен Търговец Камен добра работа и по-добър живот
Шишков

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

24

199 698,18

BG051PO001-3.1.07-0068

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

гр.Пловдив, п.к.
4000, бул.
„Менделеев” № 12

гр.Пловдив, п.к. 4000, Област
бул. „Менделеев” № Пловдив
12

1504 София, бул.
"Цар освободител"
15

1504 София, бул. "Цар България
освободител" 15

АГРАРЕН
УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ПРЕВОДАЧЕСКИ
АГЕНЦИИ

BG051PO001-3.1.07-0068-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

Факултет за
класически и нови
филологии
чрез Софийски
университет "Св.
Климент
Охридски"

1. Да анализираме тенденциите в сектора, за
който произвеждаме кадри, с оглед
възникващите/очаквани необходимости от
професионалисти и обучения за
професионалисти.
2. Да формулираме общите приоритети и мерки
в тази посока, както и механизъм за
взаимодействие по тяхното постигане и оценка
на резултатите им между академичното и
факултетни ръководства в Аграрен университет Пловдив и представители на заинтересования
бизнес.
3.Да осъвременим и апробираме учебни
програми и планове в специалностите от
професионално направление 6.0 "Аграрни науки
и ветеринарана медицина Агрономство."
придружени от система за оценка на
ефективността им и механизъм за кариерно
подпомагане и проследяване на кариерното
развитие на студентите.

1. Брой факултети на Аграрен университет - Пловдив въвели
актуализирани учебни програми и планове.
2. Брой учебни програми и планове за 5 специалности в
бакалавърска степен на професионално направление
"Аграрни науки и ветеринарна медицина" - одобрени от
Академичния съвет и прилагани в обучението на АУ Пловдив.
3. Брой създадени системи за оценка ефективността на
актуализираните учебни програми и планове - одобрена от
Академичния съвет и прилагана в АУ - Пловдив.
4. Механизъм за кариерно подпомагане и проследяване
кариерното развитие на студентите одобрен и възприет от
Академичния съвет и партньорите по проекта.
5. 100% от започналите образованието си през учебната
2013/2014 година студенти редовна и задочна форма в
прилагащите факултети се обучават по актуализирани учебни
планове и програми
6. Две компании от агросектора включени в партньорска
система за взаимодействие между Аграрен университет Пловдив и заинтересования бизнес при планирането,
разработването, прилагането и оценката на ефективността
на образователните програми за подготовка на
професионалисти.

1. Повишаване качеството и ефективността на
обучението чрез (а) съдържателно, методическо
и технологично обновяване; (б) разширяване на
компетенциите на преподавателите и по-широко
ангажиране на действащи преводачи в процеса
на обучение; (в) разширяване на достъпа на
студентите в специализираните магистърски
програми до форми за затвърждаване на
уменията и компетенциите в реална работна
среда;
2. Въвеждане на форми на взаимодействие
между бакалавърските и специализираните
магистърски програми.
3. Съобразяване на обучението с търсенето на
преводачески услуги между български и други
езици в национален мащаб.
4. Активизиране на взаимодействието с
доставчици и потребители на преводачески
услуги от бизнес сектора и институционалния
сектор.
5. Създаване на условия за по-активна работа на
студенти и преподаватели в магистърските
програми.

1. Разработени три аналитични доклада;
2. Разработен документ, съдържащ препоръки;
3. Актуализирани между 60 и 70 % от учебните програми на
дисциплините, ориентирани към обучение по превод в
бакалавърска и магистърска степен.
4. Обособен модул от дисциплини с актуализирани или нови
учебни програми, достъпни за всички специализирани
магистърски програми ;
5. Въведени учебни стажове в реална работна среда и в
онези специализирани магистърски програми, в които
понастоящем няма такива.
6. Оборудван кабинет по превод;
7. Проведени информационно-обучителни семинари (3-6) и
курсове (3) за преподаватели
8. Проведени еднократно лекционни/семинарни курсове със
студенти по актуализираните/новите учебни програми.
9. Подписан договор за сътрудничество между ФКНФ и
БАППА;
10. Функциониращ интернет сайт с инкорпориран софтуер за
обработка и търсене в бази данни.

199 698,18

ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 24
ПО ПРЕВОД ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО
КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ
ФИЛОЛОГИИ КЪМ СУ "СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В
СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА
УСЛУГИ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ
ПРЕВОД, В КОНТЕКСТА НА
ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ
МНОГОЕЗИЧЕН СВЯТ

262 955,42

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

262 955,42

BG051PO001-3.1.07-0072

BG051PO001-3.1.07-0072-C0001

1. Фондация Европейски
софтуерен изнститут център
Източна Европа
2. Ексес Софтуер АД

Име на проекта

Подготовка на специалисти по
информационни технологии в
икономиката на знанието

Безвъзмездна
финансова помощ в
лв.

22

BG051PO001-3.1.07-0074

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

София 1618, ул.
Монтевидео 21,
корпус 2 офис 611

София 1618, ул.
Монтевидео 21,
корпус 2 офис 611

Факултет “Екология и
ландшафтна
архитектура” чрез
Лесотехнически
университет

1. Областна администрация
на Софийска област
2. "Национален център за
териториално развитие" ЕАД
3. Държавен културен
институт "Културен център
"Двореца"
4. Булекопак АД
5. " ОЗЕЛЕНЯВАНЕ " ЕАД
6. БИТМАП ЕООД

Актуализация на учебните програми
за специалностите във факултет
“Екология и ландшафтна
архитектура”

Да се модернизира съдържанието на
бакалавърските и магистърските програми към
департамент информатика в Нов български
университет (НБУ), за да отговарят те в поголяма степен на изискванията на глобалната
икономика и на потребностите на ИТ сектора.
Промените се основават на предварителни
анализи на профила на ИТ сектора у нас, на
изискванията на работодателите към ИТ
специалистите, на опита на водещи
университети. Привеждане на учебното
съдържание в синхрон със съвременните
изисквания само по себе си е важно, но не и
напълно достатъчно. Затова друга специфична
цел на проекта е да създаде условия за работа в
среда, близка до реалната - предпоставка за
лесна адаптация в прехода университет-фирмена
среда и за по-успешна кариера. Цел на проекта е
и да се използват средствата на електронното
обучение и различни формати (текст, аудио,
видео), за да се даде равен шанс за включване в
обучението на всички студенти, включително и
на тези с увреждания.

София, бул.
София, бул. Климент
Климент Охридски, Охридски, № 10, пк.
№ 10, пк. 1756
1756

11 571 996,29

1. Брой на студентите, които ще потребяват резултатите на
проекта само за една година - 1200 студенти.
2. Усъвършенствани програми в резултат на предварителни
проучвания на 4 бакалабърски и 3 магистърски програми
3. Разработени учебни материали (5 лекции с практически
елементи, 3 задания за проекти към курсове, 5 задания за
реални фирмени проекти)
4. Студио за работа в среда близка до реалната с 10 работни
места
5. 20 стажантски места

294 412,60

22

224 922,08

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

Департамент
Информатика, Нов
български университет

294 412,60

BG051PO001-3.1.07-0074-C0001

Обща стойност на
проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

Договор номер в ИСУН

Име на кандидата

224 922,08
11 571 996,29

България

1. Студенти включени в проекта – 410 бр.;
2. Преподаватели включени в проекта – 40 бр.;
3. Включени в проект специалисти от бизнеса и държавната
1. Да се направи изпреварващо предвиждане на администрация – 30 бр.;
потребностите на пазара на труда, посредством 4. Проведени работни срещи между кандидата и
партниращите организации – 12 бр.;
анализ на специалностите във ФЕЛА.
5. Проведени посещения във водещи Европейски
2. Да се включи активно бизнеса в
университети
за запознаване с учебни програми в областта
образователния процес и се реализират набор от
на Екологията и Ландшафтната архитектура – 3 бр. с
мерки за осъвременяване на учебните програми.
продължителност 3 дни;
3. Да се актуализират над 50 % от учебните
6. Проведени обучителни семинари за студенти – 2 броя, с
програми и се разработят нови в отговор на
продължителност от 5 дни за 300 студента;
потребностите на пазара на труда.
7. Подготвени и подписани партньорски споразумения за
4. Да се оцени адекватността на новите и
дългосрочно сътрудничество в образователния процес между
актуализирани учебни програми, чрез апробация
бизнес субекти и ФЕЛА – 10 бр.;
в реална академична среда.
8. Актуализирани учебни програми – минимум 90 бр.;
5. Да се създаде механизъм за активно
9. Разработени нови учебни програми за ОКС „бакалавър” и
включване на бизнеса и държавната
„магистър”, ОНС „доктор” и следдипломна квалификация на
администрация в прилагането на учебните
студентите – 20 бр.;
програми във ФЕЛА.
10. Обучителен петдневен семинар за работа със
6. Да се приложат принципите на добрите
съвременни средства и методи на преподаване – 30 души, с
управленски практики, за постигане на
продължителност 30 учебни часа;
устойчивост на резултатите от изпълнението на 11. Работни срещи на екипа за управление и партньорите –
проекта.
12 броя /Протоколи от работни срещи/;
12. Доклади за напредъка по проекта и финансовосчетоводни доклади – 16 бр.;

