
              
 
 
 

 

 

Договор № BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство 

между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“ 

 

Наименование на проекта: 

„Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на 

обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез 

партньорство между ТрУ, УНСС, Русенски университет и БСК /СИПМО -ТрУ/" 

 

Финансиране: ОП "Образование за интелигентен растеж" процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите 

училища“ 

Бенефициент: Тракийски университет 

Продължителност на проекта: 30 месеца /не по-късно от 31.12.2023 г./ 

Период на изпълнение: 30 месеца /не по-късно от 31.12.2023 г./ 

Стойност на проекта: 4 864 933.92 лв. 

 

 Проектът се изпълнява в партньорство между български висши училища, 

включително: Тракийски университет (ТрУ)-водеща организация, с участие на 

акредитираните си направления: 6.4. Ветеринарна медицина, 4.3 Биологически науки, 6.3 

Животновъдство и 7.4 Обществено здраве. 

Партниращи университети са:  

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) с акредитирано 

професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата; 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ (РУ) с акредитираното професионално 

направление 4.6 Информатика и компютърни науки. За осигуряване активна и трайна връзка 

„наука-бизнес“ е привлечена и активно участва; 

Българска стопанска камара (БСК), в качеството на национално представителна 

организация на работодателите и работниците. 

 

Кратко описание на проекта:  

Проектът е в съответствие с приоритетите в областта на висшето образование, като 

изпълнението му допринася за постигане на основните цели в областта на модернизацията и 

развитието на висшето образование, както и осигурява качествено развитие в областта на нови 

специалности, като агротроника, виртуални технологии, хранене и биомедицина, качеството 

на храните, ветерирано-медицински и здравен туризъм. 

Проектът е насочен към осигуряване на нов съвместен интегриран модел за 

предоставяне на учебно съдържание с оглед ефективното и ефикасно реализиране на 

качествени кадри в обхванатите области, чрез: модернизиране на учебната документация и 

разработване и въвеждане на нови програми; професионално развитие на преподаватели, чрез 

провеждане на мобилности и обучения и кариерно ориентиране на студенти и мобилност. 

Изпълнението на проекта гарантира изграждането на устойчива и ефективна връзка 

между висшите училища (ВУ) и пазара на труда. Предложеното обединение стимулира 

споделянето на ресурси, ефективното използване на хибридни иновативни форми за обучение, 

както и спомага за ефективното модернизиране на образователния процес, чрез дигитална 

трансфoрмация и въвеждане на модерни форми на обучение. 



              
 
 
 

 

 

Договор № BG05M2OP001-2.016-0009-C01 по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова 

трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство 

между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“ 

 

Цел на проекта:  

Цел на проекта е осигуряване на модернизацията на висшето образование чрез 

внедряването на съвместен модел за модернизация, цифрова трансформация, повишаване 

квалификацията и капацитета на преподавателския състав, както и осигуряване кариерно 

развитие на студентите, обхванати от проекта. Конкретно в участващите университети ТрУ, 

УНСС, РУ и с помощта на работодателската организация БСК се цели постигане на динамично 

съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование в 

областите, обхванати от професионалните направления залегнали в изпълнението на проекта. 

Специфичните цели на проекта включват: 

- Разработване и внедряване на нови учебните програми; 

- Въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни 

технологии в образователния процес; 

- Професионално развитие на преподавателите, чрез мобилности и обучения за 

придобиване на компетентности; 

- Осигуряване кариерното развитие на студентите и участието им в мобилност; 

- Създаване на ефективни партньорства, включително международни, за развитие и 

интернационализация в сферата на висшето образование. 

Като цяло проектът осигурява условия за налагане на иновативен подход за съвместна 

модернизация, чрез трансформация и цифровизация на процесите на обучение, както и чрез 

повишаване на квалификацията на заетите в областта на образованието преподаватели, на 

научноизследователския състав, включително докторанти и млади изследователи и 

специализация, включително външна мобилност. 

Проектът спомага за повишаване на участието в продължаващо обучение и надграждане 

на знания, умения и компетентности на обхванатите от дейностите по проекта целеви групи, 

като в същото време осигурява равен достъп до учене през целия живот за всички възрастови 

групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, 

уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, 

включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата 

квалификация. 

Целите на проекта съответстват на целите на стратегическите документи, свързани с 

развитие на висшето образование в ЕС, като в същото време проектът, изпълнението им в едно 

с присъщите дейности и резултати, свързани с реализацията им, създават предпоставки за 

повишаване на коефициентите в Рейтинговата система на висшите училища в България на 

включените в процедурата професионални направления на кандидатите и партньорите, както 

и предоставя възможност за реализиране на инициативи за постигане на оптимално развитие, 

включително осигуряване на иновативност и предприемачество в отговор на 

идентифицираните нужди от самооценката посредством инструмента HEInnovate на 

участващите висши училища. 

Целите на проекта отговарят и са в синхрон с целите и специфичните приоритети на 

Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.,както и 

стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Европесйки съюз-Европа 

2020. 

 


