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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

Проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в 

съответствие с изискванията на пазара на труда”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, си поставя следната обща цел: 

повишаване на качеството на образование и възможностите за професионална реализация 

на обучаващите се чрез осигуряване на учебно съдържание за придобиване на търсени 

знания и умения. 

Специфичните цели са: създаване на пряка връзка между ръководството на висшето училище от 

една страна и ръководствата на предприятия, организации и ключови експерти от друга; 

съвместно предефиниране и актуализиране на учебните програми във висшето училище; 

актуализиране и съчетаване на уменията с пазара на труда и повишаване на възможностите за 

професионална реализация; подобряване на качеството на обучение във висшето училище. 

Целевите групи по проекта са 45 преподаватели, които ще започнат да преподават по новите 

и/или актуализирани учебни планове и програми, и 5600 студенти (ВУАРР – Пловдив, Филиал 

Русе и Филиал Велико Търново), започнали обучение по новите и/или актуализирани учебни 

планове и програми. По този начин проектът ще осигури активно включване в учебния процес на 

преподаватели и студенти за получаване на търсени от бизнеса знания и умения, повишаване 

качеството на обучение и възможностите за професионална реализация на завършващите. 

Дейностите по проекта за апробиране на новите и/или актуализираните учебни програми ще 

допринесат за по-високо качество на провежданите практически занятия и по-широко 

взаимодействие на преподавателите на висшето училище с бизнеса. 

Очакваните ефекти върху целевите групи са: осигуряване на обучение в съответствие с нуждите 

на бизнеса; активно участие в изпълнението на дейностите; придобиване на търсени от бизнеса 

знания и умения; повишаване на възможностите за професионална реализация; разширяване на 

предлаганите курсове и програми според потребностите. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН. 


