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Н

астоящият документ
е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Европейски
Политехнически Университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната
политика.

си”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Проектът се изпълнява в партньорство
с Universita degli Studi di Catania
www.unict.it и Институт за изследване на населението и човека
при БАН www.iphs.eu.

Общата цел на проекта е Транснационално сътрудничество за създаване на иновативна система от специализирани обучителни семинари за
усвояване на нови умения за успешно
През 2013г. Европейски Политехни- кариерно развитие на студенти.
чески Университет стартира изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07- Специфичната цел на проекта е
0090-C0001 „С експертни знания създаване на базата на транснациокъм успешна кариера”, Схема за нално сътрудничество и внедряване в
предоставяне на безвъзмездна финан- практиката на Кариерния център към
сова помощ: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ Европейския политехнически униГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – Фаза верситет на иновативна система от
2”. Проектът се осъществява с финан- специализирани обучителни семинасовата подкрепа на Оперативна про- ри за усвояване на „нови, преносими
грама „Развитие на човешките ресур- умения” за успешно кариерно разви-
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тие, в съответствие с европейските изисквания за ефективен трансфер на
експертни знания на студенти в бизнес-практиката и изграждане на икономика, основана на знанието.
Целевата група по проекта включва:
студенти от Европейския политехнически университет и други ВУЗ в България
работодатели/топ мениджъри от организации с различен размер и сфера
на дейност в България
Основните дейности по проекта
са:
Дейност 1. Управление на проекта
Цел на дейността: Текущо управление и контрол на проекта при
спазване на изискванията на ОПРЧР.
Дейност 2. Проучване на потребностите на бизнеса в България и на добри практики в Италия
Цел на дейността: Познаване на
потребностите на бизнеса от служители/мениджъри с „нови, преносими умения”, посредством проучване и установяване на мнението
на работодатели/топ мениджъри в
България; запознаване с „добри практики” в обучението на студенти в

„нови, преносими умения” в Италия.
Дейност 3. Създаване на иновативна
система за усвояване на „нови, преносими умения” за студенти в България,
чрез транснационален обмен на експертен опит
Цел на дейността: Създаване на
ефективна иновативна система от
специализирани обучителни семинари за усвояване на „нови, преносими
умения” за успешно кариерно развитие на студенти в България, посредством обмен на експертен опит
между България и Италия.
Дейност 4. Внедряване в практиката
на иновативна система за усвояване на
„нови, преносими умения” за студенти
в България, чрез транснационален обмен на експертен опит
Цел на дейността: Внедряване в
практиката на Кариерния център
към ЕПУ, посредством прилагане
сред 120 студенти от ЕПУ и други
ВУЗ в България, на иновативна система от специализирани обучителни семинари за усвояване на „нови,
преносими умения” за успешно кариерно развитие на студенти в България, разработена посредством обмен
на експертен опит между България
и Италия.
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Дейност 5. Развитие на дейността
на Кариерния център към ЕПУ, чрез
транснационален обмен на експертен
опит
Цел на дейността: Развитие на
действащ и ефективно функциониращ Кариерен център към ЕПУ, въз
основата на обмен на експертен
опит между България и Италия.
Дейност 6. Осигуряване на публичност по проекта
Цел на дейността: Осигуряване
на публичност на финансовата помощ от ЕСФ и националния бюджет
за проектните дейности.
Финализиране на
дейности: май 2015г.

проектните

Очаква се, че осъществяването на настоящия проект и свързаното с него
развитие на дейността на Кариерния
център към Европейския политехнически университет ще бъде полезен източник на добри практики, базирани
както на проучване на актуалните потребности на бизнеса в България, така
и на международен обмен на опит.
Тези практики са детайлно описани в
подготвян по проекта Практически
наръчник за внедряване в практиката на Кариерни центрове
към ВУЗ на иновативна система
от специализирани обучителни
семинари за усвояване на „нови,
преносими умения” за успешно
кариерно развитие на студенти.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

						

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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