
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

 Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-3.1.07 - 0016  

„Актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“.  

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинан-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ко-
леж по икономика и администрация – Пловдив, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и на Министерството на образованието и науката.  

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
е бенефициент по Проект №  BG051PO001-3.1.07-0016 „Актуализиране на учебните 

програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в 

Колеж по икономика и администрация“, който е финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“.  
Във връзка с реализиране на Договора, в Колеж по икономика и администрация – Пловдив към момента 

са постигнати по-голяма част от заложените по проекта дейности. 

Успешно премина организираната по проекта научна конфепенция на тема: „Основни тенденции в 

развитието на човешките ресурси”. Конференцията бе проведена в сградата на Колежа и на нея бяха 

поканени всички заинтересовани страни - ръководство и обучавани представители на целевата група, 

партньори, експерти, преподаватели, медии.  Изнесените доклади на конференцията са публикувани в 

сборник, чиято корицата е оформена съгласно изискванията за публичност и за популяризиране на фи-

нансовия принос на ЕСФ и ОП. Сборникът ще бъде разпространен освен сред докладчиците и сред вис-

шите училища по линията на междубиблиотечния обмен. Така информацията ще стане достояние на 

висшите училища с нашия профил в цяла България. 

Във връзка с изпълнението на дейност 6 по проекта: „Разработване на нови и актуализиране на същес-

твуващи учебни програми” от заложените като индикатор за постигане 59 броя учебни програми са раз-

работени 45 нови и са актуализирани 27 програми, или общо 72 броя учебни програми. 

Чрез разработените нови и актуализирани учебни програми КИА предоставя качествено обучение на 

студентите, като се акцентира на връзката между бизнеса и обучението. Преподавателите са съобразили 

учебните програми със законодателните промени. Учебните програми са с актуална тематична насоче-

ност, и с актуализирани методи на преподаване. Електронните и мултимедийни помагала заемат все по-

важна част от образователния процес. Те включват различни видове съдържание: диаграми, графики, 

видеоматериали, казуси, тестове, презентации и други и са в синхрон със световните тенденции, а имен-

но - комплексно прилагане на ИКТ и нова методология в преподаването. Използването на активни мето-

ди и интерактивни методи  спомагат за създаване на благоприятна атмосфера за обучение, за организа-

ция на комуникацията, за обмяна на дейности, за провокиране на мислене, за създаване на краен продукт 

и творчество. Като цяло чрез новите и актуализираните учебни програми ще се засили усвояването на 

учебния материал и ще спомогнат за това, студентите да бъдат активни участници в учебния процес. 

Към момента приключва работата по дейност 8: „Организиране и провеждане на практически занятия 

в реална среда”. КИА чрез преподавателите си и партньорът чрез своите експерти ще организират про-

веждането на практически занятия в реална работна среда. За изпълнение на дейността са изготвени и 

подписани спораумения за сътрудничество между висшето учебно заведение и работодателите - предп-

риятия, организации, фирми и др. Сключването на споразумения между университета и партньорите 

засилва взаимната ангажираност и е добра база за успешна съвместна работа. 

По дейност 9: „Включване на лица от целевите групи в новите и осъвременените учебни програми в 

академична среда” към момента 80 % от студентите в КИА са започнали да се обучават по нови и 

актуализирани учебни програми. Обобщени са и резултатите от проведените обучения. 

Целта ни е обучението да се превърне в гъвкава система, отворена към развитието на икономиката и 

адаптивна към пазара на труда в Европейския съюз.  

Отчитайки експертното мнение на бизнеса, целим създаване на взаимна обвързаност между образование-

то, науката и приоритетите в икономическото развитие на региона и страната.  

 

Всеки заинтересован от проекта, неговите дейности, цели и резултати, може да получи информация на 

сайта на КИА, както и на следните телефони и е-адреси: 

 

тел. 032/345 122; 032/345 606 или на  e-mail: pechat@cea.bg, vili@cea.bg 
 

ПРОФ. ДПН ГЕОРГИ МАНОЛОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА КИА - ПЛОВДИВ 
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