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ІІ. ЦЕЛИ 
1. Обща цел на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудо-

ва реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на 

качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми в съответствие с 

изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието. 

2. Специфични цели на настоящия проект:  
– Ефективно използване на съвременните информационни технологии в процеса на образова-

нието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес; 

– Развитие на ефективно сътрудничество между висшето учебно заведение и работодателите, 

предприятията и водещи експерти за актуализиране на учебните програми; 

– Активно партниране с бизнеса за осигуряване на най-подходяща среда за практическо обучение; 

– Обединяване на усилията на преподаватели, работодатели и студенти за обучение в съответс-

твие с потребностите на пазара на труда; 

– Повишаване на качеството на образованието чрез интерактивни и активни методи на обучение, 

съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти, преподаватели и работодатели; 

– Измеримост на постигнатите резултати от студенти, преподаватели и работодатели чрез из-

готвяне на анкетна карта, провеждане на анкети и интервюта с работодатели; 

– Обмен на опит и добри практики с водещи университети;  

– Постигане на европейско качество чрез свързване на висшето образование с научните изслед-

вания и бизнеса; 

– Засилване на съвместната работа с бизнеса за практическа подготовка и регионална реализа-

ция на завършващите висшисти. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
1. Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта 

Общата задача на екипа е да направлява, координира и контролира цялостното изпълнение на 

проекта, за да бъдат изпълнени заложените цели. В рамките на дейността по управление на 

проекта екипът ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол върху напредъка на проек-

та. В процеса на изпълнение ще бъде събирана информация относно напредъка и постигането 

на заложените цели и резултати.  

2. Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на 

бизнеса на регионално ниво 

Целта на дейността е поставянето на ясни и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългос-

рочни цели, начини за тяхното постигане и критерии за измеримост на постигнатите резултати; 

идентифициране на области, където се изисква актуализиране на учебните програми; запозна-

ване с добрите практики, приложени във водещи университети за практически ориентирано 

образование, технологични и методически инструменти и тяхното ефективно използване в 

учебния процес в КИА. 

Проектът предвижда проучване на конкретните потребности на бизнеса, както и необходимостта 

от кадри през следващите години. Анализът ще включва следните компоненти: 

 Проучване на конкретните потребности на работодателите на микрониво – чрез изготвяне 

на анкетна карта, провеждане на анкети и интервюта с работодатели; 
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 Планиране и управление на академичния състав, който ще бъде ангажиран с актуализира-

нето на учебните програми в КИА. Планът включва график на подготовка, осигуряване с 

необходимите образователни и информационни ресурси и подготовка на актуализирани-

те учебни материали; 

 Контрол на качеството в процеса на подготовка; 

 Начини на сътрудничество с бизнеса/работодателите и други висши учебни заведения в 

България, региона, ЕС и света. 

Стратегическият план ще очертае направлението и методите, които Колежът избира да следва 

за постигане на целите на проекта и продължаване на дейностите в дългосрочен план. С разра-

ботването на стратегията Колежът ще очертае пътя за системно развитие на учебните програми 

и модерен, качествен и интерактивен начин на преподаване.  

3. Създаване на работни групи от работодатели и преподаватели по специалности 

Проектът предвижда проучване на конкретните потребности на бизнеса чрез организиране на 

работни групи по различните специалности с цел отчитане на спецификата на всяка специал-

ност. Ще се подпише договор за сътрудничество между Колежа и партньорската организация – 

Асоциацията на индустриалния капитал в България, който ще регламентира бъдещите вза-

имоотношения – практически занятия, стажове (за студентите в редовна форма на обучение, с 

продължителност две седмици), условия за плащането им, наемане на работа на студенти след 

завършването им след необходимия подбор, сътрудничество в научноизследователската сфера, 

съвместна работа при периодичен преглед на учебните програми и респективно актуализиране-

то им и съвместна работа по учебни планове и програми при необходимост от специалности – 

пряко следствие от нуждите и потребностите на бизнеса. Сключването на споразумения между 

висшето училище и партньорите засилва взаимната ангажираност и е добра база за успешна 

съвместна работа. Партньорската организация ще излъчи експерти в различни професионални 

области, ще се включат и експерти, които преподават в Колежа – експерти от реалния бизнес и 

преподаватели от други висши училища, доказали се като отлични професионалисти и препо-

даватели.  

Създаването на работните групи ще бъде съобразено с нуждите на целевите групи. Този подход 

ще позволи на базата на резултатите от анализа за динамиката в развитието на трудовия пазар 

на микрониво да се вземат обмислени и конкретни решения за дисциплини и специалности, 

чиито учебни програми ще се актуализират с цел постигане на качествена академична подго-

товка с активното партньорство на бизнеса. Така ще се постигне добра основа за професионал-

на тематична и методологична подготовка и двупосочно взаимодействие между образованието 

и бизнеса. 

4. Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми 

Обучението трябва 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 образованието, науката и приоритетите в иконо-

мическото развитие на региона и страната. В резултат на подписаното споразумение за сътрудни-

чество с партньора ще бъдат определени експерти, които да участват активно в осъвременяването 

на учебните програми. Приетите мерки ще се базират на анализа на приоритетни специалности в 

съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво, ще позволят планиране 

и осигуряване на ресурсите, ще се определят периодичността и подходите за актуализирането на 

съдържанието на учебните програми и методите за преподаване и ще стане базата, необходима за 

устойчивото развитие на обучението в Колежа по икономика и администрация. 

5. Закупуване на ДМА и оборудване 

За създаването на нови и актуализирането на съществуващите учебни програми и воденето на 

пълноценни учебни занятия, използване на ИКТ и интерактивни методи на преподаване е необ-

ходимо закупуването на четири лаптопа и три проектора. Преподавателите от всяка специал-
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ност ще разполагат с лаптоп, на който ще могат да подготвят презентациите и индивидуални 

материали, необходими за работа със студентите на занятията. Те са лесно преносими и могат 

да се ползват във всички зали и аудитории на Колежа. Предвидените проектори с дистанционно 

за презентации са три, т.к. имаме нужда от преносима техника. След приключването на проекта 

напълно ще се запазят предназначението и функциите им, а академичният състав ще има на 

разположение оборудване и хардуер, с които да продължи и доразвие идеите си за качествено и 

актуално обучение.  

6. Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми 

Чрез разработването на актуализирани и нови учебни програми ще предоставим качествено обу-

чение на студентите, като акцентираме на връзката между бизнеса и обучението. Преподаватели-

те ще съобразяват учебните програми със законодателните промени, с актуална тематична насо-

ченост и с методите на преподаване, доказали ефективността си. Ще се използват кръгли маси, 

дискусии, дебати, решаване на казуси. Електронните и мултимедийните помагала заемат все по-

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

фики, видеоматериали, казуси, тестове, презентации и др. Световните тенденции налагат комп-

лексно прилагане на ИКТ и нова методология в преподаването. Използването на активни и инте-

рактивни методи на обучение ще засилят усвояването на учебния материал и ще направят сту-

дентите активни участници в учебния процес. Техническа и компютърна подкрепа ще окажат 

двама технически специалисти от страна на кандидата. Предвижда се осъществяване на on-line 

връзка с експерти. Това ще допринесе за повишаване на качеството и гъвкавостта на обучението 

и ангажираността на академичния състав и ще засили комуникацията със студентите. Целта е 

преподаваният материал да бъде все по-близък, интересен  и лесен за разбиране от младите хора. 

7. Разработване на система за включване на студентите в научните изследвания 

Проектът предвижда да се разработи система за включване на студентите в научноизследова-

телската дейност, която да регламентира основните положения в организацията, управлението 

и финансирането на самостоятелни и съвместни научноизследователски проекти и научни изс-

ледвания с други национални и международни институции и с бизнеса. Дейността е необходи-

ма, за да установим правилата, да регламентираме действаща връзка между висшето образова-

ние, научните изследвания и бизнеса, да установим ясна процедура за подбор и съгласуване на 

тематичната насоченост на студентските разработки с необходимостта на бизнеса и как ще се 

популяризират резултатите от студентската работа. Ще се съобразим с опита на водещи уни-

верситети в тази област, като отчетем профила на висшето училище и конкретните специалнос-

ти на КИА – Пловдив. 

8. Организиране и провеждане на практически занятия в реална среда 

Организацията на обучението в КИА – Пловдив, е такава, че дава възможност на студентите по 

време на първите три семестъра да получат знания по основополагащите дисциплини, а през 

следващите три семестъра да изучават специални и профилиращи дисциплини. Така се дивер-

сифицира образователният продукт и се ориентира към практиката. Кандидатът чрез преподава-

телите си и партньораът чрез своите експерти ще организират провеждането на практически 

занятия в реална работна среда. Така студентите ще получат практически знания, умения и уве-

реност, подготвящи ги за влизане в реалната икономика и за пазара на труда. Ще бъде уточнено 

провеждането на стажове за студентите в редовна форма на обучение с продължителност две 

седмици и условия за плащането им. Сключването на споразумения между висшето училище и 

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

9. Включване на лица от целевите групи в осъвременените учебни програми в академич-

на среда 

С изпълнението на проекта КИА ще може да предложи нови и/или актуализирани учебни прог-

рами във всички  специалности, по които КИА – Пловдив, обучава студенти. 
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Целта на дейността по проекта е поне 750 студенти (80% от всички студенти) да започнат да се 

обучават по нови и актуализирани учебни програми. В хода на обучение по стартиралите дис-

циплини с актуализирани и/или нови учебни програми, макар и на междинен етап, студентите 

ще попълнят анкета, съдържаща информация за качеството на учебния материал, доволни ли са 

от предоставеното им обучение, препоръки относно това какво биха искали да се промени в 

бъдеще. Дейността е необходима, за да се определят успеваемостта на проекта и постигането на 

заложените цели. В рамките на тази дейност ще бъде направено обобщение на постигнатите 

резултати от проведените обучения. Екипът по управление на проекта съвместно с водещите 

преподаватели на курсовете ще състави обобщен доклад за постигнатите резултати, изводи и 

препоръки за бъдещи действия, който ще послужи за основа на устойчивостта на проекта. Док-

ладът ще бъде представен на заключителната информационна среща. 

10. Визуализация, информиране и публичност на проекта 

Колежът ще предоставя текуща информация както за хода на проекта, така и за междинните и 

окончателните резултати. Актуална информация за проекта ще се публикува и поддържа на 

интернет страницата на КИА. 

В рамките на тази дейност се предвижда провеждане на две информационни срещи: първата - 

във връзка със стартиране на проекта с оглед на популяризиране на целите, дейностите и очак-

ваните резултати сред участниците и заинтересованите страни. Втората среща ще се проведе 

след приключване на обученията на студентите в края на проекта с цел отчитане на постигна-

тите резултати и планиране на бъдещи дейности в посока на актуализиране и въвеждане на 

нови учебни програми и принципа за „учене през целия живот“.  

Предвидено е и провеждането на конференция, тематично свързана с развитието на човешките 

ресурси, тяхната подготовка и реализация на пазара на труда.  

Срещите ще бъдат проведени в сградата на Колежа и на тях ще бъдат поканени всички заинте-

ресовани страни – ръководство и обучавани представители на целевата група, партньори, екс-

перти, преподаватели. Докладите ще се издадат в сборник, който ще бъде разпространен освен 

сред докладчиците, и сред висшите училища по линията на междубиблиотечния обмен. Така 

информацията ще стане достояние на висшите училища с нашия профил в цяла България. 

Към дейностите по информираност и публичност се предвижда също изготвяне на 2 информа-

ционни табели с информация за проекта и приноса на  ОП „РЧР“ и ЕСФ, отпечатване и разп-

ространение на информационна брошура – тираж 250 бр., за популяризиране на финансовия 

принос на ЕСФ и ОП „РЧР“ за изпълнението на проекта. Брошурата ще се разпространява сред 

висши училища от региона с цел обмяна на опит и добри практики, като по този начин ще мул-

типлицира резултатите от проекта. 

11. Дейности, свързани с управлението и наблюдението на проекта 

Тези дейности включват мниторинг на навременното и в пълнота изпълнение на планираните 

дейности по проекта и неговия напредък. Лесно идентифициране и проследяване на разходите, 

следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и 

целесъобразност на изразходените средства и избягване на всякакви финансови злоупотреби. 

 

 

ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
Целевиате групи включени в проектното предложение  са 750 студенти и 30 служители и пре-

подаватели в Колежа по икономика и администрация. 

Проектът предвижда 22 преподаватели в тясно сътрудничество с 3 експерти от страна на парт-

ньора и други експерти, доказали качествата си в реалния бизнес или като преподаватели, с 

които КИА сключва граждански договори за преподаване, да актуализират учебните програми 

по преподаваните от тях дисциплини, да ги обогатят и направят по-практически ориентирани, 



 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.  
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лесни за възприемане и да ангажират студентите в учебния процес чрез интерактивни методи 

на преподаване. Проектът предвижда 750 студенти в КИА (80% от всички студенти), да започ-

нат образованието си по актуализираните и/или новите учебни програми. 

 

Преки резултати от проекта са:  
• Подобряване на качеството и на практическата приложимост на висшето образование, така че 

учебните програми да отговарят на нуждите на учащите се, на пазара на труда и на бъдещото 

кариерно развитие; 

• Постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите в резултат на прак-

тическата насоченост на образованието; 

• Повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на активни об-

разователни методи в учебния процес; 

• Предоставяне на качествено обучение на всички заинтересовани лица, вкл. и на тези със спе-

циални образователни потребности (лица с увреждания); 

• Въведени интерактивни начини на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна 

комуникация между студенти, преподаватели и бизнес; 

• Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели; 

• Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети; 

• Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответс-

твие с европейските критерии; 

• Повишаване на качеството на обучението и съобразяване на курсовете в Колежа с нуждите на 

трудовите пазари; 

 

 

 

Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи устойчиви по-

зиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предос-

тави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара 

на труда. 

 

Благодарим ви за вниманието! 


