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Ïëàí çà åâðîïåéñêî ðàçâèòèå
Êîëåæ ÌÒÌ
Планът

за

европейско

развитие

на

Колеж

МТМ

е

стратегическа отправна точка на висшето училище в процеса на
планиране и осъществяване на международното сътрудничество• Îáù ïðåãëåä íà ñúùåñòâóâàùîòî ïîëîæåíèå
Съществен момент е участието на ВУ в Програма ЕРАЗЪМ * +
за което притежаваме Харта 'DBGD+ 1/03,1/1/(- Най,важната страна
на

цялостното

представлява

влияние

на

Програма

интернационализацията

ЕРАЗЪМ

*

на

за

КМТМ

студентската+

преподавателската и изследователската мобилностС предоставянето на възможности на студентите на КМТМ да
посетят чуждестранни учебни заведения+ като завършат един учебен
семестър или преминат през практическо обучение+ схемата на
Програма ЕРАЗЪМ * се оказва за тях особено значима- Прекараният
извън страната период+ посветен на теоретично и практическо
обучение допринася за по,нататъшната им квалификация+ като ги
запознава с различна култура и чужди езици- Влиянието на
Програмата ЕРАЗЪМ * върху студентите от КМТМ е многостранно+
като показва и синергията+ получена в рамките на Програмата- Тя
може да бъде описана по следния начин9
• Периодът+ в който студентите посещават чуждестранно
учебно заведение не само обогатява студентския живот в
областта

на

подготовка+

академичните
но

също

изнания

така

и

практимеската

обогатява

езиковите+

междукултурните умения+ както и уменията за общуване+
като повишава самосъзнанието и чувството им за собствена
значимост:
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• Придобитият опит създава у студентите самосъзнанието за
важният

факт

същевременно

да
се

бъдат

граждани

повишава

на

Европа+

като

социално,културното

им

равнище:
•

Нараства

конкурентоспособността

на

студентите

след

приключването на мобилността им по ЕРАЗЪМ *+ като
същевременно се подобряват и перспективите им пред
бъдещите работодатели на пазара на труда:
• Като краен резултат+ високо,квалифицираните и жадни за
знания млади специалистии+ получаващи международен опит
се превръщат в перспективни бъдещи професионалистиКато цяло+ взаимният обмен на студенти по ЕРАЗЪМ *
подобрява

качеството на

ефективно

висшето образование+ а посредством

институционално

управление

на

програмата

и

възможностите за финансиране се оказва подкрепа на най,добрите
практикиЕРАЗЪМ * осигурява възможности и за преподавателска
мобилност в КМТМ+ както за собствени преподаватели+ водещи
обучение в чуждестранни ВУЗ+ така и за входящи преподавателиПреподавателският обмен притежава подобен многостранен ефект+
засягащ

както

участниците

в

процеса+

така

и

приемащите

институции- Той може да бъде обобщен по следния начин9
• Насърчаване на сътрудничеството между институциите и
обогатяване

на

образователната

среда

на

приемащите

институции:
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• Студентите също така имат възможност да се запознаят с
различни гледни точки и други методики на преподаване по
определени предмети в учебния им план:
• Добавената стойност за млади и опитни преподаватели се
изразява в създаваните професионални мрежиКМТМ
централни

превръща

елементи

мобилността

на

своята

и

сътрудничеството

институционална

в

политика-

Институцията се развива сътрудничество с партньори от други
европейски държави или страни извън ЕС+ в рамките на Стратегия за
модернизация и интернационализация- За целите на разработването
на

съвместима

възприема

за

и

устойчива

основни

сътрудничеството+

партньорска

принципи

привлекателност

при
при

структура+

избора

на

КLSL

партньори

представянето

си

в

международен план и интерактивност в областта на образованието+
научните изследвания и бизнеса- От тази гледна точка+ партньорската
сегментация

се

основава

предимно

върху

стратегическата

ориентация и стремеж към институционално позициониране на
международния образователен пазар- На практика+ потенциални
партньори се избират чрез проучвания и идентифициране от страна
на институционалния координатор и преподавателите+ в подкрепа на
институционалните целиСъществуващите

споразумения

за

международно

сътрудничество включват партньори от ЕС и трети страни- Спрямо
партньорите от ЕС е налице Северен клъстър+ който се състои от
споразумения с висши училища от Белгия+ Холандия+ Дания и
Норвегия: Източноевропейски клъстър+ включващ партньорства с ВУ
от Полша+ Литва и Германия: Южноевропейски клъстър+ с партньори
ВУ от Португалия+ Испания и Кипър- Извън ЕС+ програмна
дестинация на КLSL са ВУ в Турция+ които са представени с реални
споразумения за сътрудничество- Следователно+ институционалните
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стремежи основно са насочени към географско проникване+ предвид
съществуващия портфейл от партньори+ с възможности за вкючване
на държави като Сърбия+ Македония и Беларус- Налице са и
партньорски споразумения с ВУ от РусияСред най,важните цели на КLSL е хармонизирането с
рамката на ЕС за !интелигентен растеж!- Осигурява се приоритет за
повеждането

на

транснационални

политика

за

учебни

интернационализация

на

развитието

дейности
признаването-

на

интегрирани+

'двойни
От

степени(

гледна

точка

с
на

мобилността на студентите+ целите на КМТМ са за увеличаване на
общи познания и ключови компетентности+ подобряване на тяхното
представяне на пазара на труда чрез практически стажове- Освен
това се насърчава и подкрепя мобилността на студенти и персонал+
включително чрез развиване на „меки“ умения и компетентностиКLSL съдейства в процеса на огласяване на постигнатите
резултати

от

мобилността

или

от

проектите+

осъществени

в

сътрудничество със стратегическите партньориВ сътрудничество с H-R-B-@-O- от Португалия+ КМТМ подготвя
участието на студенти от КМТМ в преподавани на английски език
предмети в партньорската институция+ в рамките на два семестъра+ с
оглед получаването на “двойна диплома”- Впоследствие е налице
възможността

за

“Предприемачество

участие
и

в

съвместна

магистърска

интернационализация”

за

програма

получаване на

степента “Магистър по икономика”- КМТМ провежда проучване и на
други партньорски организации за реализиране на възможността
“двойна диплома” за ОКС “Професионален бакалавър”+ на база на
системата за натрупване и трансфер на кредити 'DBSR(-
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• Âèçèÿ çà áúäåùåòî íà ÊÌÒÌ â åâðîïåéñêè ïëàí
Мисията на КМТМ+ който има над 1/ г- история е да бъде
информирана+ компетентна и отговорна образователна институция за
съвременно

обучение

на

студенти+

която

ще

осъществи

чрез

преобразуване в специализирано висше бизнес училище 'СВБУ( в
професионалните направления 2-7- “Икономика” и 2-4- “Обществени
комуникации и информационни науки”+ хармонизирано с приетите
европейски конвенции- СВБУ- Тя ще бъде осъществявана чрез
подготвка на специалисти за работа като наети служители в частни и
държавни фирми или развиващи собствен бизнес+ за преодоляване на
проблемите в стопанския живот на страната+ преодолявайки езикови+
културни и комуникационни бариери- Чрез научни изследвания и
академично сътрудничество следва да се повишава качеството на
обучение в двете професионални направления и да се създадат
условия

за

теоретико,приложно

и

практическо

обучение

на

маркетолози+ предприемачи и специалисти в сферата на софтуерните
комуникации+ включващи и услуги в електронния бизнесÑÂÁÓ

има

за

цел

да

подготвя

пазарно

ориентирани

висококвалифицирани магистри на базата на своите досегашни
традиции в успешното обучение на професионални бакалаври+ в
активното международно сътрудничество със сродни ВУ от страните
на ЕС+ в традиционно тясното партньорство с бизнеса и браншовите
организации и с активното участие в научно,внедрителски проекти- В
контекста на Лисабонската стратегия за европейско образование+
СВБУ си поставя следните основни цели9
0( Запазване на постигнатото равнище в основните сфери за
дейност на КМТМ и след преобразуване в СВБУ+ чрез което
ще се създадат условия за равностойно участие на пазара за
образователни услуги в сферата на висшето образование на
Р България+ както и за по,широко хармонизиране на
6
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учебните планове+ засилване мобилността на студентите и
установяване на ново сътрудничество в областта на издаване
на двустранни дипломи:
1(

Развитие

и

усъвършенстване

на

учебния

процес

и

привеждането му в съответствие с европейските и световни
критерии

за

ОКС

адаптиране
резултати

на
в

“Бакалавър”

постигнатите

учебния

и

ОКС

“Магистър”+

научно,изследователски

процес+

усъвършенстване

на

прилаганата система за оценяване на знанията и уменията+
натрупване

и

трансфер

на

кредити

и

гарантиране

мобилността на студентите:
2( Развитие на академичната структура+ повишаване на
квалификацията и подмладяване на академичния състав
като

условие

за

осигуряване

на

приемственост+

продължаване на добрите традиции и запазване на доброто
име+

авторитет

и

място

на

СВБУ

в

националната

образователна система3( Подбор и съответстваща степен на обучение на студентите+ с
оглед

развитието

и

реализацията

им

като

бъдещи

специалисти със знания+ практически умения и мироглед+
гарантиращи успешна адаптация и реализация в условия на
сериозна конкуренция на вътрешния и глобален пазар на
трудаУчастието в Програма ЕРАЗЪМ * ще продължи да подпомага
българското СВБУ в работата в областта на усъвършенстването на
учебните

програми+

увеличавайки

практическите

аспекти

и

привлекателността на висшето образование за бизнес средите+ за
бъдещата рализация на студентите- Различните видове обмен по
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ЕРАЗЪМ * до голяма степен ще продължат да допринасят за
отварянето на институцията и съдването на перспективни контакти с
университети и други ВУЗ+ предлагащи обучение и изследователска
дейност в същата област и професионални направлениея на висшето
образование- Посредством многостранните проекти по Програма
ЕРАЗЪМ * ще се поддържа и сътрудничеството между различни ВУЗ+
като се увеличава качеството на институционалната система за
висше образованиеОт тази гледна точка+ от значение е задоволяването на
необходимостта от допълнително îáó÷åíèå íà ñòóäåíòèòå è ïåðñîíàëà
в сферата на маркетинга и предприемачеството, ñ îãëåä óâåëè÷àâàíå
íà ìåæäóíàðîäíèÿ îïèò, âúçïðèåìàíåòî íà íàé-äîáðèòå ïðàêòèêè â
îáðàçîâàíèåòî è îáó÷åíèåòî, ïðîâåæäàíå íà ñòàæ â ìåæäóíàðîäíè
èíñòèòóöèè и дрОсъществяването

на

международно

сътрудничество

с

партньорски институции в рамките на Програма Еразъм * ще доведе
до нарастване на международната информираност и степен на
влияние на институцията+ особено след подходящо разпространение
на постигнатите резултати на местно и национално равнище• Èäåíòèôèöèðàíå íà ïîòðåáíîñòèòå
Стратегическият

план

на

ВУ

за

1/01,1/05

г-

поставя

средносрочни цели и се базира на концентриране на вниманието и
ресурсите върху стабилизирането и управлението на НИД във
висшето

училище-

Разработена

е

и

действа

“Стратегическа

платформа за НИД“- Налице са и значителни усилия за подобяване и
увеличаване

на

участието

на

всички

преподаватели+

като

се

осъществява и координация на провежданите научни изследванияВъзможностите за бъдещо разитие се основават на установените
връзки

с

утвърдено

европейски

обраователни

и
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научноизследователски институции+ готовността на висшето училище
да организира национали и международни научни форуми+ оказване
на допълигелна подкрепа на НИД чрез редовни публикации 'научно
списание+ монографии и доклади от форуми(Същевременно+ ВУ ще работи съвместно с партньорите си за
усъвършенстване на основните компоненти на учебния процес+ а
именно учебните планове за обучение в ОКС “Бакалавър“ и
“Магистър“-

За

целта

е

необходима

подготовката

на

срещи+

семинари+ краткосрочни курсове за обучение на персонала и други
подходящи форми за осъществяване на международно сътрудничесво
по Програма Еразъм *- Предвижда се участие на всички действащи
преподаватели+ особено на младите- Като партньор в бъдещи проекти+
институцията има готовност за изпълнява водеща роля+ да бъде
координатор+

да

участва

в

създаването

на

международни

консорциуми с други партньори от страни в ЕС или подходящи за
участие+ в рамките на ПрограматаЕфектът от реализиране на участие в това направление ще
засегне освен преките участници на първо място настоящите и
бъдещите студенти+ работодателите+ ще облекчи работата на Бюрата
по труда в процеса на намиране на работни места за бъдещите
абсолвенти и др- На местно и национално равнище+ ще се повиши
престижа на образователната институция+ която ще има увеличен и
обогатен опит от подобни форми на международно сътрудничество-
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• Ïëàíèðàíè äåéíîñòè çà ïîñðåùàíå íà âúçíèêíàëèòå
ïîòðåáíîñòè
От началото на 1/03 година dSvhmmhmf *е част от новата
европейска програма за образование+ обучение+ младеж и спорт
“Еразъм*”-

Дейността

се

управлява

от

Централно

звено

за

координация 'BRR( в Брюксел+ Белгия 'към Европейската комисия(+ и
координирани от него Национални звена за координация 'MRR( във
всяка държава членка на дейността 'ЦРЧР(dSvhmmhmf * дава възможност всеки преподавател да се
регистрира свободно в dSvhmmhmf портала и да се възползва от
неговите

педагогически

и

комуникационни

ресурси-

Чрез

инструментите на портала съществуват възможности за работа по
съвместни виртуални партньорстваdSvhmmhmf * предлага лесна за употреба платформа+ съдържаща
богата база данни с идеи и готови проектни модели- Проектите в
рамките на dSvhmmhmf се осъществяват от двама или повече
преподаватели+ екипи или отделни звена 'например катедри(- От
съществено значение е фактът+ че сътрудничеството може да се
реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплиниВУ

ще

ползва

активно

възможностите+

предложени

от

Платформата dSvhmmhmf+ като съществременно планира и участия в
реални проекти за сътрудничество-
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