
Наименование на проекта: 

Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на 

природните ресурси в България 
 

Финансиране: ОП "Образование за интелигентен растеж" 

Стойност на проекта: за ТрУ 200 000.00 лв. 

 

В проекта участва консорциум от пет държавни висши училища Лесотехнически 

университет (бенефициент), Тракийски университет - Стара Загора, Минно-геоложки 

университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет - Габрово, Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ и седем университети от чужбина като асоциирани партньори. 

Сред тях са пет от водещите аграрни университета в Европа, както следва: Университета по 

природни ресурси и науки за живота BOKU, Виена, Австрия; Университетът в Кордоба, Испания; 

Университетът в Крайова, Румъния; Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина 

в Букурещ, Румъния; Земеделски университет в Краков, Полша. 

 

Основните цели на проекта са: Модернизиране на осем професионални направления, седем 

от които приоритетни, в отговор на цифровата трансформация на образованието; Повишаване 

капацитета на целевите групи; Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи. 

Дейностите по проекта включват: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и 

учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и 

използване на природните ресурси; Разработване и внедряване на дигитално образователно 

съдържание в образователния процес; Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за 

разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание; Обучения на преподаватели в 

България; Краткосрочни специализации в асоциирани партньори; Кариерно консултиране и 

ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и 

използване на природните ресурси; Обучение на студенти по предприемачество, презентационни 

умения и дигитална креативност; Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на 

труда и Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност. Целевата група 

включва: 230 студенти и докторанти от всички форми на обучение, 155 преподаватели и 10 млади 

учени от петте университета. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 2 000 000 лв.  

Тракийският университет участва в дейности, насочени към модернизиране на 

професионално направление 6.1. Растениевъдство, в отговор на цифровата трансформация на 

образованието; повишаване капацитета на преподавателите и студентите; създаване на среда за 

кариерно развитие на студентите. Съвместно с Лесотехническия университет ще се разработи 

съвместна учебна програма с дигитално образователно съдържание за магистри в областта на 

фуражите и фуражното производство. Предвидени са обучения по предприемачество, 



презентационни умения и дигитална креативност на студентите от специалностите в професионално 

направление Растениевъдство, както и дейности за стимулиране на тяхната активност и за развитие 

на меки умения за реализация на пазара на труда в т.ч. дни на отворените врати, кръгли маси, дни 

на предприемачеството, webminar, работилници за иновации. Планирани са обучения за 

повишаване квалификацията на преподавателите, чрез усъвършенстване на чуждоезикови умения и 

придобиване/ усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани 

иновационни образователни технологии. Ще бъдат реализирани и мобилности на преподаватели и 

студенти в асоциираните партньори. Поставените цели и планираните дейности са в съответствие 

със Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. 


