
Възможности за участие на студенти в инициативите на 
ENGAGE.EU

Образовател-
ни възможнос-
ти, предлагани 
от универси-
тетската мре-
жа ENGAGE.EU

Университетската мрежа ENGAGE.EU предоставя 
на всички студенти на УНСС изключително раз-
нообразни и иновативни образователни възмож-
ности. Ежегодно студентите имат възможност да 
изучават над 240 университетски дисциплини, 
които се осигуряват от университетите-партньо-
ри на УНСС в университетската мрежа. Сред тях 
са:  

• 120 курса за студенти в бакалавърска степен 
на обучение;

• 80 курса за студенти в магистърска степен на 
обучение;

• 30 курса в рамките на 10 специализирани мо-
дула;

• участие в съвместна сертификационна магис-
търска програма;

• участие в иновативни лаборатории и експе-
диции;

• участие в ежегодни летни училища. 

Образователните възможности са на английски 
език и са безплатни за студентите на университе-
тите-партньори*.
* В зависимост от политиките на университетите по 
изключение е възможно заплащането на администра-
тивни такси.

Университети 
партньори в 
ENGAGE.EU

• University of Mannheim (Манхайм, Германия)
• Luiss Guido Carli University (Рим, Италия)
• NHH Norwegian School of Economics (Берген, 

Норвегия)
• Tilburg University (Тилбург, Нидерландия)
• UNWE/УНСС (София, България)
• University Toulouse 1 Capitole (Тулуза, Фран-

ция) 
• WU Vienna University of Economics and Busi-

ness (Виена, Австрия)
• Hanken School of Economics* (Хелзинки, Фин-

ландия)
• Ramon Llull University* (Барселона, Испания)

* Пълноправни партньори след 2023 г.

ENGAGE.EU онлайн мобилност

За всички привърженици на онлайн обучението тази инициатива 
осигурява възможности за посещение на дисциплини в различни 
образователно-квалификационни степени, които се предлагат от 
университетите-партньори.

Потенциални  
кандидати  

Всички студенти  

Дисциплини Списък на предлаганите дисциплини: тук 

Кандидатстване Онлайн: тук 

Срокове Месец юни – за дисциплини, които се изуча-
ват през зимния семестър;
Месец декември – за дисциплини, които се 
изучават през летния семестър

ENGAGE.EU модули

Всеки от ENGAGE.EU модулите се състои от няколко интердисци-
плинарни курса, насочени към развиване на знания, умения и ком-
петенции в областта на социално-икономическото развитие на Ев-
ропа. Предлагат се: 

• 4 модула за студенти в бакалавърска степен на обучение и 
• 6 модула за студенти в магистърска степен на обучение.

Допустимо е изучаването на цял модул, както и посещаването на 
отделни курсове от даден модул или комбинация от курсове от 
различни модули. 
Обучението по всички модули е онлайн*.
* С изключение на модула “Smart Cities from an Interdisciplinary Point of View”.

Потенциални  
кандидати

Всички студенти 

Къде да се запозная 
с модулите и дисци-
плините, включени 
във всеки от тях?

Тук можете да разгледате пълният списък 
от модули, които се предлагат 

Модули и 
дисциплини 
за студенти в 
бакалавърска 
степен

Модул “The Futures of Europe” (Tilburg 
University)

Модул “Science for Future” (University of 
Mannheim)

Модул “Rethinking Value Creation: 
Marketing, Strategy and Logistics in the 
Post-Digital Era” (WU)

Модул “Marketing in the Age of 
Sustainability” (УНСС)

Допълнителна информация: тук

Модули и 
дисциплини 
за студенти в 
магистърска степен

Модул “Just Transition to Sustainable 
Society” (Tilburg University)

Модул “Broadening Governance Horizons” 
(University of Mannheim)

Модул “Smart Cities from an 
Interdisciplinary Point of View” (University 
of Toulouse 1 Capitole)

Модул “Data in the Modern Era“ (University 
of Toulouse 1 Capitole)

Модул “Climate Justice: Theory and 
Practice” (Luiss University)

Модул “Sustainability, Entrepreneurship 
and Business Model Innovation” (NHH 
Norwegian School of Economics)

Допълнителна информация: тук

Кандидатстване Онлайн: тук

Срокове Месец юни – за модули, които се изучават 
през зимния семестър;
Месец декември – за модули, които се изу-
чават през летния семестър

www.engageuniversity.eu

https://www.uni-mannheim.de/en/
https://www.luiss.edu/
https://www.nhh.no/en/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.unwe.bg/
https://www.ut-capitole.fr/home/
https://www.wu.ac.at/en/
https://www.wu.ac.at/en/
https://www.hanken.fi/en
https://www.url.edu/en
https://www.engageuniversity.eu/online-exchange-initiative/
https://www.engageuniversity.eu/online-exchange-initiative/
https://www.engageuniversity.eu/engage-eumodules/
https://www.engageuniversity.eu/engage-eu-modules/
https://www.engageuniversity.eu/engage-eu-modules/
https://www.engageuniversity.eu/engage-eu-modules/


Съвместна сертификационна програма  
„ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation“

Съвместната програма предоставя актуални знания и умения за 
анализ на данни и работа в дигитална среда. Тя подготвя студенти-
те за бизнеса и обществото на цифровото бъдеще. 
Програмата е структурирана, както следва: 

• три онлайн курса, провеждани в продължение на два уикенда 
през семестъра (февруари – май 2023), и

• присъствен летен семинар (юли 2023 – Манхайм).

При успешно завършване на програмата студентите получават сер-
тификат, издаден от Европейския университет ENGAGE.EU.

Потенциални 
кандидати

Студенти в магистърска степен на обучение – 
всички специалности 

Дисциплини Списък на дисциплините, включени в програ-
мата: 

• Platform Strategies 
• Digital Strategy 
• Competing in the Age of AI 
• Digital Technologies 
• Leading in the Digital Age 
• Cultural and Behavioural Changes 
• Digital Ethics

Допълнителна информация: тук

Кандидатстване Онлайн: тук

Краен срок 28 октомври 2022 г., 14:00 ч.

ENGAGE.EU X-Labs

„X-Labs“ е формат, разработен в рамките на една от водещите 
магистърски програми на Luiss University. Идеята е участниците 
да работят в екипи заедно със своите академични ментори, за да 
решават реални предизвикателства от социално-икономическата 
действителност.

X-Labs В екипи от 7-9 души, студентите работят в ре-
ално време, паралелно и интензивно:  разра-
ботват сценарии, визии за промени, събират 
данни, извършват задълбочени изследвания, 
провеждат интервюта, събират обратна връзка 
с цел подобряване на продукти/услуги/бизнес 
модели. 

В края на курса те представят своите решения 
пред експерти, които могат да им помогнат за 
по-нататъшното развитие на идеите в реални 
компании или чрез стартиращ бизнес. 

Повече за X-Labs: тук

Предстоящи 
лаборатории

През 2023 г. се организират 3 лаборатории, 
всяка от които ще трябва да се справи с по две 
предизвикателства. Студентите ще разработ-
ват системни решения за:

• The Future of Cities & Mobility/Transportation
• The Future of Energy, Telcos, Infrastructure & 

Industry/Manufacturing
• The Future of Earth & Wellbeing

Повече за възможностите за участие в лабора-
тории през 2023: тук  

Кандидатстване Онлайн: тук

Краен срок  30 октомври 2022 г. 

ENGAGE.EU Challenge-Based Expeditions 

По време на ENGAGE.EU експедициите в продължение на една 
седмица студентите работят интензивно заедно, на място в уни-
верситета-домакин на експедицията, в реални международни сту-
дентски екипи с експерти и ментори, за да дадат своите отговори 
на различни обществено значими въпроси, поставени от нашите 
социални партньори. 

По своята същност експедициите носят духа на иновативното 
предприемачество (inno-preneurship). Те се провеждат в Inno-
Preneurship Spaces - физически и дигитални пространства, насър-
чаващи съвместни и отворени процеси, улесняващи сътрудни-
чеството на различни заинтересовани страни в разработването 
на иновативни предприемачески идеи, които имат устойчиво въз-
действие върху обществото.

Предстоящи 
експедиции

• Експедиция Манхайм: “Quarters of 
Diversity” (13–19 ноември 2022 г.). Допълни-
телна информация: тук

• Експедиция Тулуза: “Smart Cities” (27 но-
ември – 2 декември 2022 г.) Допълнителна 
информация: тук

Кандидатстване За Експедиция Манхайм: тук
За Експедиция Тулуза: тук

Краен срок 19 октомври 2022 г.

ENGAGE.EU Лятно училище 

Университетите партньори в ENGAGE.EU провеждат ежегодно лят-
но училище на ротационен принцип. 

Информация за вече приключилото лятно училище в Рим’22: тук 

Предстоящо 
лятно училище

Тилбург’23

Кандидатстване Предстои обявяване. 

Краен срок Следете на: 
https://www.engageuniversity.eu/ 
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