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Име на
проекта:

Идентифициране и мултиплициране на добрите практики
при предоставяне на социални
услуги на семейства

Номер:
Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти и преподаватели от бакалавърски програми по
социална работа на партниращите институции

Цели и задачи:
Чрез този проект бяха създадени условия за трансфер на знания,
свързани с предоставянето на социални услуги на семейства в
неравностойно положение и идентифициране на добрите практики при работа с тази целева група в три държави участнички по
проекта, както и за уеднаквяване на понятийния апарат, съдържанието на обучителните програми и методите на преподаване
в партниращите обучителни институции, с което бе изпълнена
основната цел на интензивната програма.

Контрактор:
Бургаски свободен университет
Бургас, БЪЛГАРИЯ
бул. „Сан Стефано” № 62
ТЕЛ.: +359 56 900500
E-MAIL: chobanov@bfu.bg
www.bfu.bg
партньори:
Висш институт за социални
услуги на Порто, Португалия
Portugal
370, Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela
4460-362 Senhora da Hora
tel.: +351 2 954 07 20
www.isssp.pt
Висше училище на провинция
Лиеж, Белгия;
6, Avenue Montesquieu
4101 Seraing, Belgique
tel.: +32 04 23795 91

2

Дейности:
• Ангажиране и включване;
• Подготвителна среща;
• Подготовка на интензивната програма;
• Провеждане на международната интензивна програма;
• Редактиране и създаване на материали;
• Финално оценяване и разпространение резултатите от изпълнението на проекта.
Резултати и въздействие:
За нуждите на проекта бяха разработени лекционни материали по
темите: семейното посредничество; съдържание на курсовете по
социална работа със семейства; методи на обучение в различните
държави участнички, възможността за практическо обучение и
полагане на стаж; дисциплини, включени в учебните планове за
бакалавърска степен по социална работа, които обезпечават необходимите знания и умения за предоставяне на социални услуги
на семейства. Участниците разработиха финални заключения и
тезиси с резултатите от проведения сравнителен анализ по всяка
тема.
Интензивната програма повиши компетентността на участниците
в областта на социалната работа със семейства. Студенти и преподаватели придобиха умения да работят в интернационална среда, да преодоляват различията и неяснотите при използването на
понятийния апарат. Интензивната програма повиши капацитета
на участващите институции за създаване и поддържане на многостранно и продължително сътрудничество с други организации в
сферата на висшето образование в Европа.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Identification and
multiplication of good
practices in providing social
services to families

number:
Project type:

Intensive Program

Target group:

Students and lecturers in bachelor programs for social
work of the partnership institutions under the project

Goals and objectives:
This project established circumstances for transfer of knowledge related
to providing social services to families in non-equivalent position and
identification of good practices upon work with that target group in the
three countries participants in the project, as well as for standardization of the concept apparatus, the content of training programs and
the methods of teaching in the partnership training institutions, which
fulfils the main objective of the intensive program.
Activities:
• Engagement and participation;
• Preliminary meeting;
• Preparation of the intensive program;
• Holding of the international intensive program;
• Editing and creation of materials;
• Final assessment and distribution of the results from project implementation.
Results:
For the project needs lectures were developed under the following
themes: family mediation; curriculum of the courses „Social work with
families”; methods of education in the different participating countries; opportunities for student practice; main subjects included in the
curriculum of the bachelor program in social work, which ensure the
necessary skills and knowledge for providing social services to family. Participants developed final thesis and conclusions using the results
from the comparative analysis made under each theme.
The intensive program increased the competency of the participants
in the field of family social work by means of transfer of knowledge
and skills, through identification of the good and innovative practices
of social work with that target group. Students and lecturers acquired
skills to work in international and multicultural environment, as well
as to overcome the differences and ambiguities upon using the concept
apparatus. The intensive program increased the capacity of the participating institutions for creation and maintenance of multilateral and
continuous cooperation with other organizations in the field of higher
education in Europe. Anticipated effect is increasing the quality of students’ training in social work at the relevant universities by renewing
the academic courses in family social work and identification of the
successful methods for formation of knowledge and practical skills as a
result of the project implementation.

Contractor:
Burgas Free University
Burgas, Bulgaria
62, San Stefano Str.
TEL.: +359 56 900500
www.bfu.bg
partners:
Instituto Superior de Servico
Social do Porto
Portugal
370, Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela
4460-362 Senhora da Hora
tel.: +351 2 954 07 20
www.isssp.pt
Haute Ecole de la province d Liege
6, Avenue Montesquieu
4101 Seraing, Belgique
tel.: +32 04 23795 91
http://haute-ecole.prof-liege.be
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Име на
проекта:

EFSS 2007 – Международна
интензивна програма за
обучение по семиотика

Номер:

2007-ERA-IP-2

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Контрактор:
Нов български университет
1618 София, българия
Ул. Монтевидео 21
тел.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg
партньори:
Хелзински университет,
Финландия
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
Университет в гр. Тарту, Естония
University of Tartu
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
Университет гр. Торино, Италия
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
Дортмундски университет,
Германия
University of Dortmund
Faculty for Cultural Studies
50, Emil-Figge-str.
Dortmund, Germany
e-mail: guido.ipsen@unidortmund.de
www.uni-dortmund.de
Аристотелов университет –
Солун
Aristotle University of
Thessaloniki
Faculty of engineering, School of
Architecture, University Campus
54006 Thessaloniki, greece
e-mail: phaidon@arch.auth.gr
www.auth.gr/home

Цели и задачи:
Целите на EFSS 2007 бяха да превърнем една малка по мащаби, но
станала традиционна школа по семиотика, която се провеждаше
от 12 години, в събитие с международна важност. С налагането
на формат, отговарящ на изискванията на ИП, трябваше да се постигне уникална международна академична среда, която да даде
ново качество на преподаването по семиотика. Това беше и предпоставка EFSS 2007 да се позиционира като единственото международно семиотично събитие, ориентирано към студентите. И
най-важното, трябваше да се постигне признаване на студентите
на кредити за 40 учебни часа в изпращащите ги университети.
За постигането на тези цели първо трябваше да се влезе в контакт
с достатъчно престижни европейски университети с традиция в
преподаването на семиотика. Трябваше да се мотивират преподаватели не само за участие в школата, но и за селекция на студенти.
Същите преподаватели трябваше да убедят ръководствата на съответните университети да подпишат споразумение за признаване на кредитите (Letter of intent). Успехът на събитието зависеше
също така от изготвянето на подходяща програма, която да обединява интересите и квалификацията на всички участници.
Дейности:
Дейностите по изпълнение на зададените цели се осъществиха в
следния ред: още месец февруари подписахме споразумения с 5
европейски университета с клауза за признаване на кредитите и
те бяха включени като партньори в проекта. На школата дойдоха
15 студенти и 7 преподаватели. През летните месеци беше необходим дълъг период на преговори за изготвяне на добра учебна
програма, обезпечена с учебни материали. На школата учебните
занимания бяха балансирани между лекции, уъркшопове и отворени кръгли маси, без това да прави програмата прекалено тежка.
Накрая се проведе тест върху учебния материал за всички участ
ници (15 чуждестранни и 25 наши студенти). През цялото време
вървеше и добре подбрана социална програма, с която се засилваха връзките между участниците.
Резултати и въздействие:
Всички дейности протекоха по план, климатът на събитието беше
особено приятелски и конструктивен. Оценките на участниците
за събитието бяха много високи, създаде се уебсайт на проекта
www.sociosemiotics.net, впоследствие се подписаха двустранни
споразумения за студентски и преподавателски обмен между много от участващите партньори. Беше разпространен диск с учебните материали, който влезе в употреба в съответните департаменти
на нашите партньори. Най-видимият резултат обаче беше фактът,
че за следващото издание на школата кандидатстваха два пъти повече студенти и преподаватели.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

EFSS 2007 – International
intensive program for teaching
Semiotics

number:

2007-ERA-IP-2

Project type:

Intensive Program

Target group:

Goals and objectives:
The goals of the EFSS 2007 were to transform a relatively small school
of semiotics with an increasing tradition, having been held for 12 years,
into an event of international significance. By imposing the format corresponding to the demands of the IP, a unique international academic
community had to be formed in order to provide the teaching of semiotics with a new quality. The presupposition of the EFSS 2007 was to
position a unique international semiotic event, oriented towards students and it was extremely important to obtain the partner universities’
recognition of credits for 40 academic hours. In order to achieve these
goals, we had to establish contact with prestigious European universities with a tradition in teaching semiotics. We had to motivate teachers
from these universities to select students, as well as to participate at the
school. These same teachers had to convince their universities to sign
agreements with us to recognize the credits (through a Letter of intent).
The success of this event also depended on the preparation of an appropriate program which would unify the interests and qualifications
of all participants.
Activities:
The activities for attaining these objectives were held as follows: in February we already signed agreements with 5 European universities with
the clause of recognizing the credits and they were included as partners
in the project. 15 students and 7 teachers attended the school. During
the summer, long negotiations were held for preparing a good teaching
program with the appropriate materials and manuals. At the school,
teaching activities were balanced between lectures, workshops and
open round tables, without overloading the program. At the end, we
did a test on the taught material for all participants (15 foreign students
and 25 Bulgarian students). A good social program was held during the
school, which strengthened the relations between the participants.

Contractor:
New Bulgarian University
1618 Sofia, bulgaria
21, Montevideo Str.
tel.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg
partners:
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
University of Dortmund
Faculty for Cultural Studies
50, Emil-Figge-str.
Dortmund, Germany
e-mail: guido.ipsen@unidortmund.de
www.uni-dortmund.de
Aristotle University of
Thessaloniki
Faculty of engineering, School of
Architecture, University Campus
54006 Thessaloniki, greece
e-mail: phaidon@arch.auth.gr
www.auth.gr/home

Results:
All activities took place according to plan, the climate of the event
was particularly friendly and constructive. The participants’ evaluations of the event were very high, a website of the project was made,
www.sociosemiotics.net and subsequently many agreements were
signed for students’ and teacher’s exchanges between the participating
partners. A disc with the teaching materials was distributed and used in
the corresponding departments of our partners. The most visible result
was the fact that twice as many students and teachers applied for the
next school of Semiotics.
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Име на
проекта:

EFSS 2008 „Социосемиотика” –
Международна интензивна
програма за обучение по
семиотика

Номер:

2008-ERA-IP-3

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:
Контрактор:
Нов български университет
1618 София, българия
Ул. Монтевидео 21
тел.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg
партньори:
Хелзински университет,
Финландия
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
Университет в гр. Тарту, Естония
University of Tartu
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
Университет гр. Торино, Италия
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
Западно македонски
университет,
Козани/Флорина, Гърция
University of Western Macedonia
The Department of Early
Childhood Education,
3rd km Florinas-Nikis National
Road, 53100 Florina, Greece
e-mail: ibambak@uowm.gr
www.uowm.gr
Аристотелов университет –
Солун
Aristotle University of
Thessaloniki
Faculty of engineering, School of
Architecture, University Campus
54006 Thessaloniki, greece
e-mail: phaidon@arch.auth.gr
www.auth.gr/home
Университет гр. Бари, Италия
Bari University
Facoltа di Lingue e Letterature
straniere, via Garruba 6
70122 Bari, Italy
www.uniba.it

6

Цели и задачи:
Целите на второто издание на интензивната програма надвишаваха по мащаб тези на първото. Трябваше да се привлекат повече партньори, да се увеличи броят на входящите студенти, да се
насърчи създаване на мрежа на младите семиотици, най-вече на
докторантите. Трябваше да се подобри значително и качеството на
настаняване, предвид голямото увеличение на дневните ставки.
Следователно изпълнението на целите зависеше от привличането
на нови партньори, от увеличаване на броя на входящите студенти от вече съществуващите партньори, във фазата на преговори
трябваше да се диференцира кредитирането на обикновените студенти от това на докторантите, тъй като в повечето европейски
университети за докторско ниво кредитите още не са въведени.
Трябваше да се влезе в преговори със значително по-добра база за
настаняване на гостите спрямо тази от предходната година.
Дейности:
Във фазата на преговорите бяха привлечени за партньори два
нови университета, броят на входящите студенти се увеличи с
66% -  общо 25. 10 от тях бяха докторанти. Бяха уточнени нови
форми на дейност на докторантите, които да им носят активи в
съответните университети, аналогични на ECTS кредитите. Беше
избран възможно най-добър хотел с всички удобства за провеждането на обучението. Благодарение на подобреното настаняване,
и социалната програма придоби нови измерения.
Резултати и въздействие:
Качеството на обучение на втората школа беше по-високо от това
на първата. Освен чувствително по-добрите материални условия, натрупаният опит в изготвянето на програмата даде своите
резултати. Обемът и качеството на преподадения материал бяха
повишени, без това да се отрази на натовареността на студентите. Освен CD-то с лекциите беше издаден и сборник на хартиен
носител. Международната мрежа за докторанти заработи (вж.
www.sociosemiotics.net). Събитието беше отразено в различни
национални и международни медии, неговата популярност сред
семиотичните среди нарасна до такава степен, че заявките за участие за следващото трето издание се удвоиха.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

EFSS 2008 „Sociosemiotics” –
International intensive
program for teaching semiotics

number:

2008-ERA-IP-3

Project type:

Intensive Program

Target group:

Goals and objectives:
The goals of the second version of the intensive program surpassed the
goals of the first version. We had to find further partners, to increase
the number of incoming students, to stimulate the creation of a network of young semioticians, especially doctoral students. We had to
significantly improve the quality of the lodgings, due to the large increase in daily rates.
Consequently, the attainment of the goals depended on attracting new
partners, as well as increasing the number of incoming students of the
existing partners. During the negotiations phase we had to differentiate
the crediting of undergraduates and graduate students, since in most
European universities credits have not yet been introduced at the graduate level. We had to begin negotiations with significantly improved
basis for lodging our guests as compared to the previous year.
Activities:
During the phase of negotiations, two new universities were attracted
as partners, the number of incoming students increased by 66% - total
25 (10 of which were graduate students). New forms of activities for
graduates or doctoral students were introduced, for which they would
receive credits analogous to ECTS credits. The best possible hotel was
chosen, with the necessary base for teaching activities. Due to the improved lodgings, the social program reached new dimensions.
Results:
The teaching quality of the second school was higher than that of the
first one. Besides improved material conditions, the experience gathered from the preparation of the program also showed good results.
The quantity and quality of the teaching material were increased, without overloading the students. In addition to the CD with lectures, a
printed collection of papers was published. The international network
of graduate students began to work (see www.sociosemiotics.net). The
event was published in various national and international media and its
popularity increased to the stage that the proposals for participating in
the third school doubled in numbers.

Contractor:
New Bulgarian University
1618 Sofia, bulgaria
21, Montevideo Str.
tel.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg
partners:
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
University of Tartu
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
University of Western Macedonia
The Department of Early
Childhood Education,
3rd km Florinas-Nikis National
Road, 53100 Florina, Greece
e-mail: ibambak@uowm.gr
www.uowm.gr
Aristotle University of
Thessaloniki
Faculty of engineering, School of
Architecture, University Campus
54006 Thessaloniki, greece
e-mail: phaidon@arch.auth.gr
www.auth.gr/home
Bari University
Facoltа di Lingue e Letterature
straniere, via Garruba 6
70122 Bari, Italy
www.uniba.it
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Контрактор:
Нов български университет
1618 София, българия
Ул. Монтевидео 21
тел.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg

Име на
проекта:

EFSS 2009 „Социосемиотика” –
Международна интензивна
програма за обучение по
семиотика

партньори:

Номер:

2009-ERA-IP-2

Тип на проекта:

Интензивна програма

Università degli studi di Bologna
Dipartimento di scienze della
comunicazione
26, via Marsala
Bologna, Italia
е-mail: patrizia.violi@unibo.it
www.unibo.it
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
University of Tartu
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
Department of Social, Cognitive
and Quantitative Sciences
4, via Universita
41100 Reggio Emilia, Italia
e-mail: patrick.coppock@unimore.it
www.unimore.it
Berlin Institute of
TechnologyResearch Centre for
Semiotics (RCS), Department of
Language and Communication,
Franklinstr. 28/29, Sekr. FR 6-3
10587 Berlin, Germany
e-mail: posner@kgw.tu-berlin.de
www.tu-berlin.de
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
University of Western Macedonia
The Department of Early
Childhood Education,
3rd km Florinas-Nikis National
Road, 53100 Florina, Greece
e-mail: ibambak@uowm.gr
www.uowm.gr
University of Dortmund
Faculty for Cultural Studies
50, Emil-Figge-str.
Dortmund, Germany
e-mail: guido.ipsen@unidortmund.de
www.uni-dortmund.de
University of Pavia
Graduate and Postgraduate
Studies in Philosophy
Computational Philosophy
Laboratory
6, Piazza Botta
27100 Pavia, Italy
e-mail: lmagnani@unipv.it
www.unipv.eu
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целева група:

Цели и задачи:
Целите на EFSS 2009 бяха амбициозни: 1) тя да се утвърди като
най-важното международно събитие в семиотичната общност,
ориентирано към студентите; 2) да се постигне качество и ниво на
обучението, непостижими поотделно в нито един от партниращите
университети; 3) да се изгради трайна мрежа между студентите и
докторантите по семиотика; 4) да се насърчи студентската и преподавателска мобилност по програма Еразъм. За изпълнение на цел
1) беше важно да поканим възможно най-авторитетни гост лектори
и студенти от най-важните семиотични програми в Европа; Постигането на цел 2) зависеше от организирането на учебната програма,
от разделянето на студентската аудитория на докторанти и студенти в по-начално ниво и от индивидуалното договаряне на подходящи теми с всеки един гост лектор и експерт; За постигането на цел
3) трябваше да се изработи много добра социална програма, насърчаваща сътрудничеството и обмена в сферата на творческите изяви
и забавленията; Постигането на цел 4) зависеше от успеха на всички други цели плюс насърчаването на лични консултации между
студентите и преподавателите от 10 различни университета.
Дейности:
Успехът на ИП-то започна да се очертава още месец февруари
2009г., когато успяхме да привлечем 9 партниращи университета,
между които трите най-важни семиотични центъра в Европа – Болоня, Тарту и Хелзинки – общо 38 входящи студенти и 20 преподаватели. С всички партньори подписахме споразумение, с което те
се ангажират да признаят кредити за участието на студентите си на
нашето ИП. Като гост лектори и експерти бяха привлечени истински величия на семиотиката като Еро Тарасти, президент на световната семиотична асоциация, германецът Винфрид Ньот и аржентинецът Клаудио Гуери. Учебната програма протичаше паралелно на
две места – на едното се обучаваха докторанти на високо ниво, на
другото се изнасяха лекции за MA и BA студенти с по-въвеждащ
характер. 6-ма докторанти изнесоха лекции на младите си колеги в
присъствие на ръководителя си.
Резултати и въздействие:
Всички дейности протекоха безупречно и по план. На най-големия
форум на семиотичната общност – световния конгрес, провел се
между 22-26.09.2009г. в Лакоруня, нашето ИП беше отличено лично
от президента на асоциацията Еро Тарасти като най-важното семиотично събитие преди конгреса. Въздействието от ИП личи и от
анкетите на участниците, от формираната докторска мрежа на проектната страница www.sociosemiotics.net, в тематичните групи EFSS
във Facebook и от хилядите снимки, публикувани там. В резултат от
срещата в Созопол, бяха сключени много двустранни споразумения
между повечето от участващите университети. Семиотичният център в НБУ сключи споразумение за взаимно признаване на обучението в докторските програми с университета в Торино.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

EFSS 2009 „Sociosemiotics” –
International intensive
program for teaching Semiotics

number:

2009-ERA-IP-2

Contractor:
New Bulgarian University
1618 Sofia, bulgaria
21, Montevideo Str.
tel.: +359 2 8110171
e-mail: office@nbu.bg

Project type:

Intensive Program

partners:

Target group:

Goals and objectives:
The goals of the EFSS 2009 were ambitious: 1) to establish the EFSS
as the most important international event in the semiotic community
oriented towards students; 2) to achieve a high quality, as well as a high
teaching level which is impossible to achieve separately by any of the
partner-universities; 3) to establish a lasting network between undergraduates and graduate students of semiotics; 4) to improve mobility
for students and teachers in the Erasmus Program.
Activities:
The IP’s success was outlined as early as February 2009, when we managed to attract 9 partner universities, amongst them the three most important semiotic centers in Europe – Bologna, Tartu and Helsinki – a
total of 38 incoming students and 20 teachers. We signed agreements
with all partners, according to which they agreed to recognize credits
for the participation of their students at our IP. As guest lecturers and
experts we had invited the best semioticians on international level, such
as Eero Tarasti, president of the international association for semiotic
studies, Winfried Nöth from Germany and Claudio Guerri from Argentina. A parallel teaching programme proceeded in two places: in
one, the doctoral students were taught at a high academic level and at
the second, lectures were given to MA and BA students at an introductory level. 6 doctoral students gave lectures to their younger colleagues
in the presence of their director of studies.
Results:
All activities took place smoothly and according to plan. At the largest
forum of the semiotic community – the world congress (Sept. 22-26) at
A Coruna, Spain, our IP received a special mention by the president of
the international association for semiotic studies, Eero Tarasti, as the
most important semiotic event prior to the congress. The influence of
the IP can be seen in the surveys of the participants, the doctoral network at the project’s website: www.sociosemiotics.net, thematic groups
EFSS on Facebook and the hundreds of pictures published there. As a
result of the EFSS in Sozopol, many agreements were signed between
most of the participating universities and the Center for Semiotic Studies at the NBU signed an agreement for the mutual recognition of the
courses in PhD programs with Torino University, Italy.

Università degli studi di Bologna
Dipartimento di scienze della
comunicazione
26, via Marsala
Bologna, Italia
е-mail: patrizia.violi@unibo.it
www.unibo.it
Helsinki University
Department of Art Studies/
Musicology
1, Vironkatu str.
Helsinki, Finland
e-mail: hveivo@mappi.helsinki.fi
www.helsinki.fi
University of Tartu
Department of Semiotics
78, Tiigi str. 78
50410 Tartu, Estonia
e-mail: katre.vali@ut.ee
www.ut.ee
Department of Social, Cognitive
and Quantitative Sciences
4, via Universita
41100 Reggio Emilia, Italia
e-mail: patrick.coppock@unimore.it
www.unimore.it
Berlin Institute of
TechnologyResearch Centre for
Semiotics (RCS), Department of
Language and Communication,
Franklinstr. 28/29, Sekr. FR 6-3
10587 Berlin, Germany
e-mail: posner@kgw.tu-berlin.de
www.tu-berlin.de
University of Turin
Department of Philosophy
20, Via Sant’Ottavio
10124 Torino, Italy
e-mail: massimo.leone@unito.it
www.unito.it
University of Western Macedonia
The Department of Early
Childhood Education,
3rd km Florinas-Nikis National
Road, 53100 Florina, Greece
e-mail: ibambak@uowm.gr
www.uowm.gr
University of Dortmund
Faculty for Cultural Studies
50, Emil-Figge-str.
Dortmund, Germany
e-mail: guido.ipsen@unidortmund.de
www.uni-dortmund.de
University of Pavia
Graduate and Postgraduate
Studies in Philosophy
Computational Philosophy
Laboratory
6, Piazza Botta
27100 Pavia, Italy
e-mail: lmagnani@unipv.it
www.unipv.eu
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Контрактор:
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
„Д. А. Ценов”
5250 Свищов, БЪЛГАРИЯ
ул. „Ем. Чакъров” №2
ТЕЛ.: +359 631 60491
E-MAIL: rector@uni-svishtov.bg
www.uni-svishtov.bg
партньори:
Kauno technologijos
universitetas
Технологически университет
Каунас, Литва
Economics and international
trade department
Laisves av. 55-506
LT-44309 Kaunas
ТеL: +370 37 380095
E-MAIL: Jadvyga.ciburiene@ktu.lt
Panstwowa Wyzsza Szkola
Zawodowa im. Prezydenta
Stanislawa Wojciechskiego w
Kaliszu
Висше държавно професионално
училище Prezydenta Stanislawa
Wojciechskiego, Калиш, Полша
Faculty Management
62-800 Kalisz, Nowy swiat 4
ТеL: +48 62767 95 20
E-MAIL: zagranica@pwsz.kalisz.pl

Име на
проекта:

Управление и администриране
на предоставянето на
глобални публични блага

Номер:

2009-1-BG1-ERA10-01890

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти от ОКС „Бакалавър”

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е да се предостави на участниците
структурирано познание в областта на глобалните публични блага (ГПБ), възможностите и механизмите за тяхното финансиране,
както и институционалното им осигуряване. В допълнение към
така формулираната цел проектът е насочен към стимулиране
на студентската мобилност, усъвършенстване на уменията за използване на информационни технологии в обучителния процес,
както и развиване на комуникативни и езикови умения в мултикултурна среда.
Дейности:
• Представяне на курс от лекции по темата на интензивната
програма от страна на участващите в обучението преподаватели;
• Провеждане на уъркшопове, чиято тематика е съобразена с
типологията на глобалните публични блага, на които обучаемите
презентират свои разработки;
• Провеждане на съвместна дискусия по проблемите на осигуряване на ГПБ от преподаватели и студенти;
• Създаване на среда за комуникация (блог), посредством която
участниците в проекта да могат да обменят идеи и информация;
• Разпространение на резултатите от проведената програма
чрез използване на разнообразни средства за информация (Интернет, печатни издания, др.).
Резултати и въздействие:
• Запознаване на 30 студенти от три различни университета
със същността на процеса на управление и администриране предоставянето на глобални публични блага в рамките на 10-дневно
обучение, което се провежда в периода 15.02-28.02.2010г.;
• Усъвършенстване на компетенциите на обучаемите по проблематика, която е интензивно дискутирана в международен аспект;
• Личностно обогатяване на участниците в образователен, комуникационен и междукултурен аспект;
• Задълбочаване на процеса на сътрудничество между партниращите университети;
• Придобиване на опит за иницииране и реализация на европейски проекти.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Governing and managing the
provision of Global Public
Goods

number:

2009-1-BG1-ERA10-01890

Project type:

Intensive Program

Target group:

Undergraduate students

Goals and objectives:
The main objective of the project is to provide the target group with
structured knowledge in the field of global public goods, the opportunities and mechanisms of their financing and institutional support.
The project will also stimulate student mobility, enlarge students’ educational IT skills and develop their communication and language skills
in a multi-cultural environment.
Activities:
• Lectures given on the topics of the intensive programme;
• Workshops with students and presenting on the typology of the
global public goods;
• Round table on various issues related to the provision of GPG;
• Creation of a communication environment (blog) for exchange of
information and ideas among the participants;
• Dissemination of results by means of various information media
(internet, printed media, etc.).
Results:
• 30 students from 3 universities, expanding their knowledge on the
principles of management and administration of provision of global
public goods within a 10-day course from 15 Feb. to 28 Feb. 2010;
• Improved competences on current global issues;
• Improved
�������������������������������������������������������������
educational, communication, and intercultural knowledge and skills;
• Further intensification of the partnership relations among the
partner universities;
• Acquisition
�����������������������������������������������������������������
of experience and in the field of development and implementation of European projects.

Contractor:
D. A. Tsenov Academy of Economics
Center for international
cooperation and projects
5250 SVISHTOV, BULGARIA
2 Em. Chakarov str.
Tel.: +359 631 60978
e-mail: gbz@uni-svishtov.bg
www.uni-svishtov.bg
partners:
Kauno technologijos
universitetas
Economics and international
trade department
Laisves av. 55-506
LT-44309 Kaunas
ТеL: +370 37 380095
E-MAIL: Jadvyga.ciburiene@ktu.lt
Panstwowa Wyzsza Szkola
Zawodowa im. Prezydenta
Stanislawa Wojciechskiego w
Kaliszu
Faculty Management
62-800 Kalisz, Nowy swiat 4
ТеL: +48 62767 95 20
E-MAIL: zagranica@pwsz.kalisz.pl
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Контрактор:
Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
1504 София, българия
Бул. „Цар Освободител” №15
тел.: +359 2 9873996
e-mail: krasiangelova@yahoo.com
партньори:
University of Applied Sciences and
Arts - Fachhochschule - Hannover
Университет за приложни науки
и изкуства - Хановер
Expo Plaza 12
30539 Hannover, Germany
Tel.: +49 511 92961005
e-mail: peter.blumendorf @fhhannover.de
www.fh-hannover.de
Vilnius University - Lithuania
Vilniaus Universiteto,
Komunikacijos Fakultetas
Universiteto g. 3
Kodas 2111950810
LT-01513 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2366103
e-mail: laima.nevinskaite@kf.vu.lt
www.kf.vu.lt
Warsaw University
Institute of Scientific
Information and Book Studies
Nowy Swiat 69
00-927 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 8268569
e-mail: michal.zajac@uw.edu.pl
www.lis.uw.edu.pl
Saxion Universities of Applied
Sciences – The Netherlands
School of Communication
Information Technology and
Information Management
P.O. box 501, 7400 AM DEVENTER
The Netherlands
Tel.: +31 570 603786
e-mail: m.j.f.devos @saxion.nl
www.saxion.nl
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Име на
проекта:

ISSS 2008 - Международно
студентско лятно училище

Номер:

2007-ERA-IP-3

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

60 студенти и преподаватели от пет партньорски катедри
по библиотекознание и информационен мениджмънт от
Полша, Германия, Литва, Холандия, България

Цели и задачи:
Общи цели: Неформална комуникация и интеркултурно обучение;
Премахване на междуличностни и културни бариери и клишета;
Развитие на личностните и професионални умения, чието създаване не се осигурява напълно от учебните планове на повечето
университети (комуникативни, езикови, управленчески и организационни умения, работа в мултикултурни екипи, умения за изразяване и представяне на мнения и идеи пред широка аудитория);
Осъществяването и поддържането на трайни контакти с цел по-нататъшно сътрудничество в европейското пространство.
Задачи: Изработване на уеб ресурси по темата; Установяване мястото на управленските дисциплини в учебните планове на университетите партньори. Анализ на приликите и разликите в националните системи; Изработване на препоръки за обучение по
библиотечно-информационен мениджмънт и лидерство и в частност подпомагане разработването на обща магистърска програма
„Information and Knowledge Management” (MP IKM). Популяризиране на резултатите пред академичните ръководства и в Интернет,
на различни професионални форуми, в специализирания печат.
Дейности:
• Подготовка, включваща ежеседмични семинарни занятия във
всяка партньорска институция; изработване на лого, мейлинг мрежа; подготовка на помощни учебни материали; оформление, разпечатка и подвързване на материалите; подготовка на документация
и инициативи; разработка на Moodle платформа.
• Предварително представяне - Събиране и представяне на национални материали по темите на ISSS в Moodle; Събиране на информация по заданията чрез посещения на участниците в библиотеки в Бургас и Несебър.
• Същинско обучение в рамките на 3 лекционни модула (88 часа)
и творчески работилници.
• Подготовка и заключително представяне на резултатите.
Резултати и въздействие:
В резултат на проекта бяха изготвени: лекционни курсове/уъркшопове с мултимедийни презентации; за студентите бяха подготвени
помощни материали („readers” с обем 50 – 100 стр., handouts, упражнения); участниците във всеки уъркшоп подготвиха и представиха
заключителен доклад и мултимедийна презентация на резултатите
от дискусиите в работните групи; всички дейности по време на ISSS
бяха документирани с помощта на дигитална камера и бе подготвен
компакт диск на ISSS; участниците създадоха уеб-базирана платформа за комуникация но базата на moodle, отразяваща цялостно
съдържанието, програмата и дейностите на инициативата с постоянен форум за обмен на идеи и мнения между участниците; 3 публикации в специализирани местни, национални и международни
издания, представящи ISSS и постигнатите резултати и 4 представяния на професионални форуми; всички партньори интегрираха
обучението в рамките на ISSS в учебните си програми и присъждат
5 до 7 ECTS кредита.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

ISSS 2008 International Student
Summer School

number:

2009-1-BG1-ERA10-01890

Project type:

Intensive Program

Target group:

60 students and teachers from 5 partner schools in library
and information management from Poland, Germany,
Lithuania, Netherlands and Bulgaria

Goals and objectives:
Students gain experience in professional communication on an international level; Stabilization and development of the contacts between
the participating countries and universities in the frame of different
programs; Overcoming intercultural barriers – maintaining trust and
friendship as a basis for intercultural, interinstitutional and interpersonal
communication; Sharing knowledge and experience on culture, heritage,
information policy and educational programmes; Gaining skills of presenting and leading workshops, expressing ideas in front of international
public, working in a team; Experiencing local culture of the host country,
to enlarge knowledge about its people and their way of life. Alternative
communication and work forms – workshops, team-work, oral and written presentations, brainstorming, role plays, performances, exhibitions
and installations, case work on common topics concerning the future development of the information society in enlarging Europe.
Activities:
The event was organized by St. Kliment Ohridski university of Sofia.
During the first weeks students learned from their teachers and fellow
students about the practices in library management, leadership and
library marketing in Poland, Lithuania, Bulgaria, Germany and The
Netherlands. During the second week students visited two libraries in
Burgas and Nessebar and spoke frankly with the managers in charge and
the Director of the National Library of Bulgaria about the challenges they
face. The managers asked the students to develop some new management
strategies for one of the visited libraries. In project groups of mixed
nationalities the young information professionals discussed different
approaches, keeping in mind what they have learned in their lectures and
from the interviews, excursions and their national experience.
Results:
Increased competences of students and teachers: fostered creativeness,
self-expression, intercultural and organization skills following the
principle of „students for students”; students’ active participation in
development of the academic community through co-operation with
academic and administration personnel; opportunities of informal
communication and common activities to eliminate cultural stereotypes
and barriers; Participating at ISSS served as a factor for self-expressing,
self-establishment and building one’s personality.
Increasing student and teacher mobility: The amount of student and staff
exchange has increased. Students feel more assure of going abroad for
a longer period (Erasmus exchange or international internships and
graduation assignments) if they will have already some international
experience; Apart from ISSS there is a vivid staff exchange among the
partners, due to long lasting co-operation.
Internationalization of the curriculum: ISSS has become part of the
curriculum at all the partner institutions; Students get 5 to 7 credit points
for participation; ISSS has also lead to international weeks at home at the
partner institutions where foreign teachers come to the host institution
and give lectures during one week; Teaching materials of ISSS are
published on the ISSS-E-learning platform of one of the partner schools.

Contractor:
Sofia University „St. Kl. Ohridski”
Faculty of Philosophy
Dept of LIS and Cultural Policy
1504 Sofia, bulgaria
15, Tsar Osvoboditel Blvd.
tel.: +359 2 8704236
e-mail: krasiangelova@yahoo.com
partners:
University of Applied Sciences and
Arts - Fachhochschule - Hannover
Expo Plaza 12
30539 Hannover, Germany
Tel.: +49 511 92961005
e-mail: peter.blumendorf @fhhannover.de
www.fh-hannover.de
Vilnius University - Lithuania
Vilniaus Universiteto,
Komunikacijos Fakultetas
Universiteto g. 3
Kodas 2111950810
LT-01513 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2366103
e-mail: laima.nevinskaite@kf.vu.lt
www.kf.vu.lt
Warsaw University
Institute of Scientific
Information and Book Studies
Nowy Swiat 69
00-927 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 8268569
e-mail: michal.zajac@uw.edu.pl
www.lis.uw.edu.pl
Saxion Universities of Applied
Sciences – The Netherlands
School of Communication
Information Technology and
Information Management
P.O. box 501
7400 AM DEVENTER
The Netherlands
Tel.: +31 570 603786
e-mail: m.j.f.devos @saxion.nl
www.saxion.nl
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Контрактор:
Технически
университет - габрово
5300 Габрово, българия
ул. „Хаджи Димитър” №4
тел.: +359 66 800671
e-mail: lazov@tugab.bg
партньори:
University of Applied Science
Mittweida, Germany
Trakya University
Edirne, Turkey
Dokuz Eylul University
Izmir, Turkey
Technological Educational
Institute Kavala, Greece

Име на
проекта:

Лятна школа по иновативни
лазери и лазерни системи за
маркиране

Номер:

2009-ERA-IP-4

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти

Цели и задачи:
Проектът цели да запознае студентите с конкретно приложение
на лазерните технологии – маркиране с лазер, различно от традиционните технологични способи, доказало своята ефективност и
екологична чистота на процеса. Лятната школа цели чрез лекции,
семинарни упражнения, презентации и посещение на фирми да
надгради базовите познания и компетенции на студентите, да им
предостави както теоретични, така и практически умения в областта на лазерното маркиране.
Дейности:
• Конкретизиране на план за изпълнение дейностите по проекта съвместно с партньорските институции;
• Утвърждаване на план за разработване на учебни материали
във връзка с провеждането на лятната школа;
• Разработване на WEB сайт на проекта;
• Организиране и провеждане на лятната школа;
• Разпространение на резултатите от лятната школа.
Резултати и въздействие:
• Създаване на учебна програма и учебни материали по „Иновативни лазери и лазерни системи за маркиране”;
• Повишени знания и компетенции на студентите, участващи в
Лятната школа;
• Обмен на идеи, методи на преподаване в областта на иновативните лазерни технологии;
• Отпечатана брошура и създаден WEB сайт на лятната школа.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Summer school in innovative
lasers marking systems

number:

2009-ERA-IP-4

Project type:

Intensive Program

Target group:

Undergraduate students

Goals and objectives:
The project aims at getting students familiar with concrete applications
of laser technology; laser marking which is different from traditional
technology techniques and proved for its efficiency and environmental
friendliness. It is the purpose of this summer school to build up on
the basic competences of the participating undergraduates by means of
lectures, tutorials, presentations and observations in industrial settings
which will enlarge the scope of their theoretical and practical experience in the area of laser marking.
Activities:
• Updating of project related action plan and its coordination with
involved partner institutions;
• Adoption of plan for development of specific teaching materials
related to the summer school objectives;
• Development of project web page;
• Organization and effective implementation of the summer school;
• Dissemination of summer school outcomes.

Contractor:
Technical university – Gabrovo
5300 gabrovo, Bulgaria
4 Hadji Dimitar Str.
tel.: +359 66 800671
e-mail: lazov@tugab.bg
partners:
University of Applied Science
Mittweida, Germany
Trakya University
Edirne, Turkey
Dokuz Eylul University
Izmir, Turkey
Technological Educational
Institute Kavala, Greece

Results:
• Development
��������������������������������������������������������������
of study program (curriculum) and teaching materials in „Innovative lasers and laser marking systems”;
• Raised level of knowledge and competences of undergraduates
participating in the summer school;
• Exchange
�����������������������������������������������������������������
of ideas and methods of teaching within the field of innovative laser technologies;
• Publication of a brochure and developed webpage related to the
summer school.
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Контрактор:
Университет за национално и
световно стопанство
1700 софия, българия
Студентски град
тел.: +359 2 8195635
e-mail: kameliaa@unwe.acad.bg
партньори:
Свободен университет – Берлин,
Германия
Университет „ Тесали” – Волос,
Гърция
Университет „Александър
Дубчек” Тренчин, Словакия
Университета в Жилина,
Словакия

Име на
проекта:

Лятна школа по финансов
мениджмънт на публичните
акционерни дружества

Номер:

2008-ERA-IP -4

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти и преподаватели от университетите – партньори; Професионалисти от финансовия пазар; Държавни и
общински институции

Цели и задачи:
За студентите участници:
• Подобряване на професионалната им подготовка чрез обучение по нови и интердисциплинарни курсове;
• Осигуряване на възможности за по-интензивен избор на курсове в областта на финансовия мениджмънт, за да им се осигурят
знания на най-високо ниво за финансовия анализ, което обещава
успешна конкуренция на трудовия пазар.
За преподавателите участници:
• Развитие на курсове и материали с цел да се насърчи подобряването на преподавателския капацитет главно на младшия състав
в университетите партньори;
• Насърчаване на европейското сътрудничество, трансфера на
ноу-хау относно методологията на преподаване и практическите
умения.
Дейности:
• Подготовка на нови курсове и материали за семинари. Тази
дейност бе осъществена при ползване на опита на университетите
от „старите” страни членки на ЕС;
• Публикуване на анотация на новите курсове и на материали
за семинари (case – study);
• Триседмична интензивна програма;
• Разпространяване на резултатите от програмата в университетите партньори;
• Запознаване с курсовете и материалите от интензивната програма на потребителите на кадри.
Резултати и въздействие:
• Подобряване на капацитета на преподавателите чрез обмяна
на опит при съвместно преподаване;
• Трансфер на нова методология и техника на преподаване;
• Тази интензивна програма даде възможност на студентите да
се включат в курсове, които се преподават в много малко университети в Европа и осигури възможност за студентите да придобият знания в нова и бързоразвиваща се област като финансовия
мениджмънт на ПАД;
• Въвеждане на нова магистърска програма по Финансов мениджмънт в УНСС – София, която се радва на засилен интерес
от студентите, завършили успешно бакалавърска степен на обучение.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Summer school in innovative
lasers marking systems

number:

2009-ERA-IP-4

Project type:

Intensive Program

Target group:

Undergraduate students

Goals and objectives:
For students:
• to create an overall, continuous  and easily upgrading process of
education   in   new and interdisciplinary courses for students from
partners’ universities leading to improved professional knowledge and
skills;
• to provide students with more extensive choice in core field of
Financial management and advanced knowledge of financial analysis
permitting the successful competition in their future careers.
For faculty staff:
• development of the courses and teaching materials in order to enhance the teaching capacity of junior faculty staff at partners’ universities in new EU member states by the exchange of experience with
colleagues from” old” EU – member states;
• to promote European collaboration and transfer of know-  how  
teaching methodology  and practical skills.

Contractor:
University of National and World
Economy
1700 Sofia, Bulgaria
Student town
PhD Kamelia Assenova
partners:
Free university - Berlin, Germany
University of Thessaly, Greece
Alexander Dubcek University in
Trencin, Slovakia
University of Zilina, Slovakia

Activities:
• preparation of new courses  and teaching materials for seminars;
• publishing of syllabus and case – studies to help the teaching. Copy
reader in financial management with new courses and case – studies
has been published.
• three weeks Intensive program in Financial management of public
joint  stock companies;
• dissemination of the program results at the universities – partners
in the project;  
• dissemination of new courses and teaching materials in the team of
the professionals working on financial markets.
Results:
• enhancing teaching capacity   via the exchange of experience by
multinational teaching;
• transfer of new methodology and techniques of teaching;
• providing students with more knowledge in a new and quickly
developing field as Financial management of public joint stock
companies;
• introducing new Master program in Financial management  at the
University of National and World economy.
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Контрактор:
Висше училище Международен
колеж
9300 добрич, българия
ул. България №3
тел.: +359 58 655638
e-mail: christina.armutlieva@
vumk.eu
партньори:
Университет ХАН за приложни
науки, Холандия
HAN University of Applied Sciences
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem, The Netherlands
Tel.: +31 26 3691115
e-mail: Joop.Vinke@han.nl
www.han.nl
Колеж в Ниредхаза, Унгария
Nyíregyházi főiskola
Sóstói u. 31/b
4400 Nyíregyháza , hungary
tel.: +36 42 599495
e-mail: nyirfo@freemail.hu
www.nyf.hu

Име на
проекта:

Обучение на мениджъри на
утрешния ден чрез тренинг
по персонален мениджмънт
(Training Personal Management)

Номер:

2008-ERA-IP-2

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти и преподаватели

Цели и задачи:
ИП има за цел да трансферира иновативни практики от Университета ХАН за приложни науки, Холандия, в обучението по управ
ление на човешките ресурси. Основна цел на десетдневния семинар беше да провокира и насочи интереса на участващите в него
студенти към т.нар. метод на трениране на Аз-а (Training Personal
Management) в контекста на управлението на човешките ресурси.
Модулът не просто целеше развиване на нови умения и знания у
студентите, участващи в ИП, но им демонстрира, че прилагането на иновативни методи в обучението стимулира мисленето им,
кара ги да се обърнат към себе си и ги убеждава, че управлението
на хора и организации не подхожда на технократи, а на хора с интелектуални и духовни ценности. Провеждането на ИП гарантира
опит в общуването в многокултурна и многоезикова среда и способства за развитието на толерантност към другите.
Дейности:
ИП бе проведена в рамките на десет работни дни. Програмата на
семинара съдържаше десет кръга на игра по мениджмънт, проведена въз основа на насоки и напътствия, представени в модулна
книга за ИП, ежедневни сесии по Theatersports (техника на вербални и невербални, базираща се на импровизации и ролеви,
ситуативни игри), лекции по проблемите на мениджмънта днес,
времеви мениджмънт, презентации на студентите. На 28. август
2009 студентите изнесоха пърформанс в Летния театър на град
Добрич, който се превърна в културно събитие за града и се радваше на широка публика и интерес от страна на местните медии.
Част от подготовката за представлението беше осъществена по
улиците на града под формата на акция „Безплатни прегръдки”.
Идеята на това събитие беше участниците да привлекат публика
за представлението чрез нестандартни методи.
Резултати и въздействие:
ИП помогна да участниците чрез различни симулативни игри и
прилагане на техниката на Theatersports да намерят отговор на
въпроси като: „Осъзнавам ли своето поведение и поведението на
другите?”, „Как реагирам в неочаквани ситуации?”, „Готов ли съм
за неочакваното или блокирам при сблъсъка си с новото?”. ИП
провокира много и различни реакции сред участниците, което
беше една от основните цели на организаторите на модула. Резултатите от описаната програма бяха подобряване на комуникционните умения на студентите, усвояване на нови знания в областта
на управлението на човешките ресурси, развиване на уменията да
работят в екип, насърчаване, развиване на толерантност и търпимост. Въздействието на семинара върху участниците ще може да
бъде реално оценено едва в бъдеще, когато те започнат да прилагат в практиката новите знания и нестандартни умения, които те
придобиха по време на ИП.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Training the Manager of
Tomorrow through Training
Personal Management

number:

2008-ERA-IP-2

Project type:

Intensive Program

Target group:

Students and lecturers

Goals and objectives:
The main goal of the IP is the transfer of innovative practices from
HAN University of Applied Sciences in the area of Human Resource
and Quality Management. The ten day seminar aimed at raising awareness and interest among the participating students towards the methods of the so called Training Personal Management in the context of the
Human Resource Management. The module helped the participants
developing new communication skills and proved to them that innovation in the classrooms is the ultimate brain stimulator and that managing people and organizations is not for hard-headed technocrats, but
for people of intellectual and spiritual aspirations. The IP aimed also at
providing experience in dealing with multicultural classroom.
Activities:
• Management
�������������������������������������������������������������
game in 10 rounds, based on the module book developed for the IP;
• Lectures on the issues of Training Personal Management and Time
Management;
• Theatersports
����������������������������������������������������������������
sessions (verbal and non-verbal acts of communication based on improvisation);
• Final performance of Theatersports and improvisations in front
of wide audience in the Summer Theater of Dobrich on 28th August
2009.

Contractor:
International University College
9300 Dobrich, bulgaria
3, Bulgaria str.
tel.: +359 58 655638
e-mail: christina.armutlieva@
vumk.eu
www.vumk.eu
partners:
HAN University of Applied Sciences
Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem, The Netherlands
Tel.: +31 26 3691115
e-mail: Joop.Vinke@han.nl
www.han.nl
Nyíregyházi főiskola
Sóstói u. 31/b
4400 Nyíregyháza , hungary
tel.: +36 42 599495
e-mail: nyirfo@freemail.hu
www.nyf.hu

Results:
The IP helped the participants finding answers to such questions as
„Am I aware of my behavior, the others’ behavior and the responses it
induces?”, „Do I have the ability to detect and accept my weaknesses?”,
„How do I deal with the unexpected? Do I accept it or block it?”. The
IP provoked numerous and controversial reactions in the students,
which was one of the initial goals of the lecturers. The results were improvement of the students’ communication skills, developing extensive
knowledge in the area of Human Resources and Quality Management,
achieving teamwork experience and stimulating intercultural dialogue
and tolerance towards the different. The real beneficiaries are those
business organizations which will one day hire the managers of tomorrow – the ones that the IP trained under the present project.
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Име на
проекта:

Представяне на паневритмията
(ПЕР): здраве, творчество и
социалност с българската
система за рекреация

Номер:

За 2009 год.: 2008-1-BG1-ERA10-00508
За 2010 год: 2009-1-BG1-ERA10-01889

Тип на проекта:

Интензивна програма

целева група:

Студенти спорт за рекреация, кинезитерапия, педагогика

Цели и задачи:
Целта на интензивната програма ПЕР e да представи българската
система от упражнения, подходяща за рекреация - паневритмията - в многобройните й аспекти: като движение, музика и текст
на упражненията и в нейните тимбилдинг, креативни и природоориентирани страни. Целта е да се представи нейният оригинален
принос към спорта за всички: влагане на смисъл и емоция в структурирани движения в атмосфера на релаксация и концентрация, в
присъствието на група и сред природата. Тя е развита с лекции за
академични изследвания и конференции за ПЕР и е поставена в
контекста на българския фолклорен танц. Първата година на ИП
ПЕР се изучава първата част от системата. Втората година от ИП
ПЕР се изучава втора и трета част от системата ПЕР. Очакваме
интересът и разработените учебни материали да позволят включването на ИП ПЕР като модул в други програми или мрежи.

Контрактор:
ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
5003 Велико Търново, българия
ул. Теодосий Търновски № 2
тел.: +359 62 618268
e-mail: erasmus@uni-vt.bg
партньори:
Национална спортна академия
„Васил Левски”, България
Русенски университет „Ангел
Кънчев”, България
Остравски университет,
Република Чехия
Университет в Питещ, Румъния
Университет „Мустафа Кемал” в
Хатай, Турция
Католическо висше училище на
югозападна Фландрия, Белгия

Дейности:
Изучаване на ритмичните движения и текст на ПЕР; рисуване по
теми на упражненията; семинарни занимания по творческо изразяване и комуникации; подгряване с аеробика и кооперативни игри;
български фолклорен танц; туристически походи и екскурзия.
Резултати и въздействие:
От първата година:
• Участниците изпълняват цялата първа част на системата ПЕР,
28 упражнения;
• Музикално CD с ПЕР адаптирана на учебни цели: разделени
упражнения и начален сигнал;
• Мултимедийно CD с проект, партньори, лекции и упражненията на ПЕР: описание на движения, текст на песните, идеи и
задачи за работа в клас;
• Музикално и видео CD с четири български хора и техните видео клипове.

Висше училище Артевелде в Гент,
Белгия
Висше училище и университет
Брюксел, Белгия
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Presenting Paneurhythmy (PER):
Fit, Creative and Social with
the Bulgarian System for
Recreation

number:

For 2009: 2008-1-BG1-ERA10-00508
For 2010: 2009-1-BG1-ERA10-01889

Project type:

Intensive Program

Target group:

Students in recreational sports, kinezitherapy, education

Goals and objectives:
The goal of the intensive program PER is to present Paneurhythmy, the
Bulgarian system of exercises suitable for recreation, in its various dimensions: first the movement, music and text of the exercises, and second its teambuilding, creativity and nature-oriented aspects. The aim is
to present PER’s original contribution: giving meaning and emotion to
structured movements in a state of relaxation and concentration, and
in the atmosphere of nature and group. It is to be further developed
with lectures presenting the academic research from conferences on the
subject of PER. It is also placed in the context of Bulgarian folk dance.
The first year of IP PER focuses on part one of the system. The second
year of IP PER focuses on parts 2 and 3 of the system. We expect the
interest and study materials developed to allow IP PER to be integrated
into other programs or networks.

Contractor:
St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Turnovo
5003 Veliko Turnovo, Bulgaria
2, Teodosii turnovski str.
теl.: +359 62 618268
e-mail: erasmus@uni-vt.bg
partners:

Activities:
Studying of PER’s rhythmic movements and text; drawing on the topics of the exercises; seminars in creative expression and communication; warming up with aerobics and cooperative games; Bulgarian folk
dance; hiking and a trip.

University of Ostrava, Czech
Republic

Results:
Of the first year:
• Participants perform the first part of the PER system, 28 exercises;
• Music CD with PER adapted for studies: split exercises and initial
signal;
• Multimedia CD with project, partners, lectures and exercises:
movement description, text of songs, ideas and tasks for class work;
• Music and video CD with four Bulgarian folk dances and their
video clips.

KATHO, Kortrejk, Belgium

University of Pitesti, Romania
HUB, Brussels, Belgium
Arteveldehogeschool, Gent,
Belgium

„Mustafa Kemal” University, Hatay,
Turkey
„Vasil Levski” National Sports
Academy, Sofia, Bulgaria
„Angel Kanchev” Rousse
University, Bulgaria
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Контрактор:
Химикотехнологичен и
металургичен университет
София, българия
партньори:
Aristotle University of
Thessaloniki, greece
Technische Ubniversität Hamburg
Harburg, germany
Otto von Guericke Universität
Magdeburg, germany
Université Paris XIII
paris, france
University of Edinburgh
Edinburgh, scotland

Име на
проекта:

Бакалавърски учебен план по
химично инженерство

Номер:

67508-IC-4-2001-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Тип на проекта:

Многостранeн проект

целева група:

Студенти – първи цикъл на обучение

Цели и задачи:
Целта на проекта е съвместно разработване на учебен план за бакалавърска степен по химично инженерство.
Задачи за изпълнение:
• преглед на съществуващите учебни планове за бакалавърска
степен по химично инженерство;
• преглед на съдържанието и обема на задължителните и избираеми курсове, включени в този учебен план;
• кредитиране на учебните курсове;
• професионална и държавна акредитация на бакалавърското
обучение по инженерна химия;
• проучване възможностите (академични и законови) за издаване на съвместни и двойни дипломи по химично инженерство.
Дейности:
• събиране и обмен на информация;
• съвместни семинари за анализ и обобщение на събраната информация;
• разработване на съвместни учебни материали;
• мобилност на преподаватели за изнасяне на лекции;
• издаване на съвместно написани учебници;
• текущо управление на проекта.
Резултати и въздействие:
Резултати:
• разработен и внедрен нов учебен план за бакалавърска степен
по химично инженерство;
• споразумение за издаване на съвместна диплома с Техническия университет Хамбург-Харбург;
• издадени 3 учебника на френски език;
• обновени 11 лекционни курса;
• публикуване в Интернет на електронен интерактивен курс по
химично инженерство на английски език, за ползване от всички
партньори.
Допълнително въздействие:
• увеличаване на академичния обмен между университетите –
партньори;
• разработен проект за разпространение на резултатите в Европейското образователно пространство;
• съвместно участие в нови изследователски и образователни
европейски проекти.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Bachelor Degree Curriculum in
Chemical Engineering

number:

67508-IC-4-2001-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Project type:

multilateral project

Target group:

Undergraduate students

Goals and objectives:
The project aims at joint developing of a Bachelor Degree curriculum
in Chemical Engineering.
Objectives of the project are:
• Review of existing curricula for Bachelor Degree in the field of
Chemical Engineering;
• Review of the content and the scope of compulsory and elective
courses included in the above mentioned curricula;
• Analysis of credits allocated to different courses;
• Analysis of existing professional and state accreditations of the
Bachelor degree studies in Chemical Engineering;
• Investigation of possibilities (academic and legislative) for issuing
of joint or double diploma in Chemical Engineering.

Contractor:
University of Chemical
Technology and Metallurgy
Sofia, bulgaria
partners:
Aristotle University of
Thessaloniki, greece
Technische Ubniversität Hamburg
Hamburg, germany
Otto von Guericke Universität
Magdeburg, germany
Université Paris XIII
paris, france
University of Edinburgh
Edinburgh, scotland

Activities:
• Collection, exchange and analysis of information;
• Joint workshops for analyzing and generalizing of the collected information;
• Preparation of common teaching materials;
• Academic staff mobility for teaching assignments;
• Issuing of jointly written manuals;
• Project day-to-day management.
Results:
Outcomes:
• Developed and implemented new curriculum for Bachelor degree
in Chemical Engineering;
• Agreement for issuing a joint diploma with the technical University of Hamburg - Harburg;
• Issuing of 3 manuals (3) in French;
• Renewing and upgrading of 11 lecture courses;
• Internet interactive e-course in Chemical Engineering, published
in English, for joint use of all project partners.
Value added:
• Increasing of the academic exchange among the Project partners;
• Project for disseminating the results – prepared, submitted and
granted;
• Joint participation in other European educational and research
projects.
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Контрактор:
Държавна театрална академия
Варшава, Полша
партньори:
50 институции за висше
образование в областта на
изкуствата от различни страни в
Европейския съюз

Име на
проекта:

INTER-ARTES - Quality Network in
Higher Arts Education in Europe

Номер:

114056- CP-1-2004-1-PL- ERASMUS-TN

Тип на проекта:

Многостранeн проект

целева група:

институции за висше образование в областта на
изкуствата

Цели и задачи:
Създаването на тематична мрежа; повишаване качеството на образованието по изкуствата в контекста на културното многообразие, европейските традиции и новите световни тенденции.
Дейности:
Конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи, Академия
за преподаватели (Брайтън, Англия -2007 г.)
Резултати и въздействие:
Изграждане на обща квалификационна рамка за образованието в
областта на изобразителните изкуства и на сценичните изкуства;
осигуряване на по-силно присъствие на творческите специалности в Европа и на културно многообразие в образованието по изкуствата и в обществото; изследвания, публикации.

24

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

INTER-ARTES - Quality Network in
Higher Arts Education in Europe

number:

114056- CP-1-2004-1-PL- ERASMUS-TN

Project type:

multilateral project

Target group:

higher education institutions in the sphere of arts

Goals and objectives:
Development of a thematic network; education quality enhancement
within the context of cultural diversity, European traditions and the
new global trends in the arts.
Activities:
Conferences, symposia; seminars and workshops, Teachers’ Academy
(Brighton, UK – 2007).

Contractor:
The „Aleksander Zelwerowicz”
State Theatre Academy
Warsaw, Poland
partners:
50 higher education art
institutions from different EU
countries

Results:
Preparation and validation of a common qualification network for the
visual arts and for the stage arts; stronger visibility of the creative disciplines in European education; advancement of cultural diversity in art
education and in society; research and publications.
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Контрактор:
Национална Академия за
Театрално и филмово изкуство
- НАТФИЗ
София, България
e-mail: info_natfiz@yahoo.co.uk
партньори:
61 институции за висше
образование, професионални
и други институции в областта
на изкуствата от 27 европейски
страни

Име на
проекта:

ARTESNET.EUROPE

Номер:

134304- LLP-1-2007-1-BG- ERASMUS-ENW

Тип на проекта:

Многостранeн проект

целева група:

институции за висше образование в областта на
изкуствата

Цели и задачи:
Изграждане на творчески партньорства, продължаване на дейностите по създаване на секторни квалификационни рамки, развитие на нови стратегии и нови програми в областа на образованието по изкуствата.
Дейности:
Партньорски срещи, конференции, работни групи и семинари,
Академия за преподаватели (София, юли 2009 г.).
Резултати и въздействие:
Изграждане на обща квалификационна рамка за образованието в
областта на екранните изкуства; изследвания, публикации, партньорства.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

ARTESNET.EUROPE

number:

134304- LLP-1-2007-1-BG- ERASMUS-ENW

Project type:

multilateral project

Target group:

Undergraduate students

Goals and objectives:
Establishing creative partnerships, continuing the sectoral qualification frameworks development, development of new strategies and programmes in the sphere of arts education.
Activities:
Partners’ meetings, conferences, workshops and seminars, Teachers’
Academy (hosted by The National Academy for Theatre and Film Arts,
Sofia, Bulgaria, July 2009).

Contractor:
The National Academy for Theatre
and Film Arts (NATFA), Sofia,
Bulgaria
e-mail: info_natfiz@yahoo.co.uk
partners:
61 higher education art
institutions, professional
and other institutions in the
sphere of arts, from 27 European
countries

Results:
Preparation of a common qualification network for the screen arts; research and publications, partnerships.
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Контрактор:
Университет в Гент, Белгия
партньори:
161 катедри по физика от 37
страни като партньори и 10
регионални, национални и
Европейски асоциации като
асоциирани партньори
Доц.д-р Надежда Нанчева –
представител на Русенския
университет „A.Кънчев” в
работната група WG3 (LEA): Нови
технологии в обучението по
физика

Име на
проекта:

Насоки в обучението по
физика в Европа

Номер:

223107-CP-1-2005-1BE-ERASMUS-TN, 2005-2008

Тип на проекта:

Многостранeн проект

целева група:

Студенти и преподаватели от катедрите по физика в
университетите; Учители и ученици; Професионални
асоциации на учители и преподаватели по физика; Изследователски организации към университетските катедри по физика

Цели и задачи:
Тематичната мрежа EUPEN обединява група от институции от
различни Европейски страни, свързани с обучението по физика.
Основната цел на този проект е да подпомогне катедрите по физика в различните университети в тяхното стратегическо институционално развитие. Основните задачи на проекта са:
• Да помогне на катедрите по физика в различните университети да се адаптират към промените и изискванията, наложени от
решенията в Болоня;
• Да подпомогне обучението на физици чрез подобряване на
учебните планове за различните степени на обучение, като отчете
гледните точки на всички участници;
• Да се разработят и подкрепят проекти, имащи за цел да се
привлече интересът на ученици към физиката с оглед вбъдеще да
се ориентират към физиката като професия;
• Да информира гражданското общество за огромната роля на
физиката в ежедневието.
Дейности:
Основните дейности по проекта са:
• Разпространение на решенията от Болоня чрез различни схеми (дискусии с всички партньори, разпространение в източните
Европейски страни);
• Обучение на университетски преподаватели и учители за използване на мултимедийни технологии;
• Разработване на изисквания за получаване на Европейски дипломи по физика за ниво бакалавър, магистър, доктор;
• Разпространение на съществуващи проекти, свързани с популяризирането на физиката.
Резултати и въздействие:
Участието в проекта даде възможност за:
• Установяване на контакти с колеги от други европейски страни, които бяха използвани за разработване на нови проекти по
програма „Леонардо да Винчи“;
• Запознаване с различни нови технологии, използвани в обучението по физика, на базата на които бяха разработени лекции,
лабораторни експерименти, тестове и демонстрации. С тези технологии бяха запознати и учители по физика;
• Популяризиране на физиката и на разработените материали
за обучение по физика на национални и международни конференции.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

Stakeholders Tune European
Physics Studies (STEPS)

number:

223107-CP-1-2005-1BE-ERASMUS-TN, 2005-2008

Project type:

multilateral project

Target group:

Staff and students in University Physics Departments;
Teachers and pupils in school; School teacher and
professional associations; Research organizations

Goals and objectives:
The EUPEN network allows to target higher education institutions providing Physics education from all EU countries. The principal aim of
the present project is to support the university Physics Departments in
their strategic institutional development. The major objectives are:
• To help university Physics Departments to adapt to changes required by Bologna process and to adopt `Tuning` Methodology;
• To enhance training of physicists by helping universities to improve degree courses through considering views of all stakeholders;
• To develop and support projects to encourage school pupils to take
interest in physics; hence to improve future supply of physicists and
teachers;
• To make civil society aware of huge impact of physics in everyday
life.

Contractor:
Gent University, Belgium
partners:
161 physics department from 37
countries as partners and 10
regional, national or European
associations as associated
partners
Assoc.Prof. Nadezhda Nancheva
– contact person for the Rousse
University „A.Kanchev” in
working group WG3 (LEA): Learning
process, physics more appealing

Activities:
The major activities of the project are:
• Spreading of `Tuning` Methodology and Bologna reforms through
operational schemes (discussions with all stakeholders, dissemination
in eastern Europe);
• Training university and school teachers in using multimedia techniques;
• Setting up proposals for Physics Euro-Bachelor requirements, double degrees, European Doctorate in Physics Education and inventory of
less common physics competencies;
• Mapping (dissemination), promotion of existing projects concerning popularization of physics.
Results:
The major results of the project are:
• Contacts with colleagues from other European countries which
have been used for development of new projects in program Leonardo
da Vinci;
• Introduction with different new technologies used in physics education and development of lectures, laboratory experiments, tests and
demonstration on the base of these technologies. Some school teachers
have been introduced with these technologies;
• Popularization of physics and development materials for physics
education at national and international conferences.
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Контрактор:
Русенски университет
7017 русе, българия
ул. Студентска №8
e-mail: asmrikarov@ecs.ru.acad.bg
www.ecs.ru.acad.bg
партньори:
70 партньора
Технически университет- Варна
9010 Варна, българия
ул. Студентска №1
e-mail: ruskova@tu-varna.acad.bg,
tu-varna.bg
Виенски технологически
университет
Argentinierstrasse 8
А-1040, Vienna, austria
e-mail: hilda.tellioglu@tuwien.
ac.at
http://media.tuwien.ac.at
Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
1164 софия, българия
бул. Драган Цанков №8
e-mail: roumen@fmi.uni-sofia.bg
www-it.fmi.uni-sofia.bg/cist

Име на
проекта:

Обучение, Изследване,
Иновации в Образованието по
Компютинг

Номер:

142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW

Тип на проекта:

Многостранeн проект

целева група:

студенти, преподаватели по компютинг

Цели и задачи:
Основната цел е да включи научните изследвания и иновациите в
обучението и практиката в областта на компютърните технологии
и да интегрира колективи от университетите, изследователските
институти и компаниите, така че ETN TRICE да стане обучаващ,
изследователски и иновационен оператор в образованието по
компютинг.
Дейности:
• Създаване на Европейска тематична мрежа за обучение, изследване и иновации в образованието по компютинг;
• Изучаване на съществуващите ситуации за връзките между
образованието, изследването и иновациите в образованието по
компютинг;
• Реорганизиране на преподаването на базата на иновативни
образователни технологии;
• Въвеждане на изследователска работа в процеса на обучение;
• Пропагандиране на иновациите чрез тясно сътрудничество с
компаниите;
• Организиране на практика на студентите и Европейска студентска фабрика за работа;
• Анализиране на механизмите на програмата Erasmus Mundus
за въвеждане на нови програми за обучение;
• Оценка на постигнатите резултати по проекта.
Резултати и въздействие:
• Анализ на връзките между образованието, научните изследвания и иновациите в ОК;
• Обновяване на примерните учебни планове за ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и доктор;
• Виртуална мрежа от иновативни образователни технологични центрове в ОК;
• Оценъчни параметри за приложимост на научно-изследователските области на преподаване;
• Бази от данни с области на обучение и изследване за студенти
ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”;
• Бази от данни в реално време от изследователски проекти;
• Три международни конференции по електронно обучение;
• Три международни конференции CompSysTech;
• Европейска фабрика за студенти.
Даването на възможности на студентите за провеждане на изследователска работа по време на образованието ги окуражава да
продължат изследванията на по-късен етап и съдейства за тяхната
цялостна мотивация. Въвличането на студентите в изследвателска
работа им помога да изработят нужния стил на мислене за създаване на нови знания, технологии и иновации. Това укрепва позициите
на висшето образование като образование чрез изследване.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
КОМПЕНДИУМ
ДОБРИ ПРАКТИКИ 2007-2009

Project
name:

TEACHING, RESEARCH, INNOVATION
IN COMPUTING EDUCATION

number:

142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW

Project type:

multilateral project

Target group:

students, university teachers on computing

Goals and objectives:
The main goal is to introduce research and innovations in Computing
education and training and to integrate teams from universities, research institutes and companies so that ETN TRICE becomes teaching,
research and innovations operator in Computing Education.
activities:
• Create European Thematic Network for Teaching, Research and
Innovations in Computing Education;
• Study the existing situation about the connection between education, research and innovations in computing education;
• Reorganise teaching and course delivery on the basis of innovative
educational technologies;
• Introduce research in the teaching process;
• Promote innovations through close cooperation with companies;
• Organize practical placements of students and Student’s EuropeanJob-Factory;
• Analyse Erasmus Mundus mechanisms for introducing new study
programmes;
• Disseminate Project results.

Contractor:
Angel Kanchev” University of Ruse
7017 Ruse, bulgaria
8, Studentska Str.
e-mail: smrikarov@ecs.ru.acad.bg
www.ecs.ru.acad.bg
partners:
70 partners
Technical university of Varna
9010 Varna, bulgaria
1, Studentska str.
e-mail: ruskova@tu-varna.acad.bg
http://tu-varna.bg
Vienna University of Technology
Argentinierstrasse 8
А-1040, Vienna, austria
e-mail: hilda.tellioglu@tuwien.
ac.at
http://media.tuwien.ac.at
Sofia University „St. Kliment
Ohridski”
1164 sofia, bulgaria
8, Dragan Tsankov Blvd .
e-mail: roumen@fmi.uni-sofia.bg
www-it.fmi.uni-sofia.bg/cist

results:
• Analysis of the links between education, research and innovations
in CE;
• Updated comparable curricula for Bachelors, Masters and Doctors;
• Virtual Network of Innovative Educational Technologies Centres
in CE;
• Assessment parameters for the relevance of research topics for
teaching;
• Databases with teaching and research topics for bachelor and master degree students;
• INFO-SYS Online Databases of Research Projects;
• Three international e-Learning conferences;
• Three international CompSysTech conferences;
• Student’s European-Job-Factory.
Giving students the opportunity to do research at undergraduate level will encourage them to continue later with research activities and
will also contribute to their overall motivation. Getting the students
involved in research will help them develop the necessary attitudes towards creating new knowledge, technologies, and innovations. It will
also strengthen the position of higher education as education through
research.
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