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О Б У Ч И Т Е Л Е Н   С Е М И Н А Р 
на тема: „Партньорствата в подкрепа на ученето през целия живот“ 

 

Проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, 

иновациите и промяната”, изпълняван по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
 

П О К А Н А 
18 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. 

УНСС, МАЛКА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Обучителен семинар за наети и 
самостоятелно заети лица, организиран в рамките на проект „Политика на партньорство в 
подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, който ще се проведе на 18 
декември 2018 г., с начален час 10.00 ч., в Малка конферентна зала на Университет за национално 
и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град. 

Проектът се изпълнява от Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС 
(ИСК при УНСС), в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на 
Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура 
BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. 

 

С уважение,  

Доц. д-р Тодор Тодоров 

   Ръководител на проекта 

 

За потвърждение на участие в събитието: 

доц. д-р Тодор Тодоров, ИСК при УНСС, тел. 0887 867 054, и-мейл: todorov_t@unwe.bg  

Румяна Накова, ИСК при УНСС, тел. 02/ 862 10 69, и-мейл: r.nakova@ips.bg  
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

 

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 – 10:15 Официално откриване на събитието: 

 Доц. д-р Миланка Славова – Заместник-ректор по обучението в ОКС 
„бакалавър“ и продължаващо обучение. 

 Доц. д-р Иван Стойчев – Директор на ИСК при УНСС. 

10:15 – 10:45 Кратко представяне на проекта – цели, партньори, дейности, постигнати резултати: 

 Доц. д-р Тодор Тодоров – ръководител на проекта. 

10:45 – 12:00 Обучение и практически занимания по модули – Модул 1: Определяне на обхвата, 
идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство: 

 Доц. д-р Тодор Тодоров. 

12:00 – 12:30 Кафе пауза 

12:30 – 14:00 Обучение и практически занимания по модули – Модул 2: Управление, ресурсно 
обезпечаване и функциониране на партньорството: 

 Доц. д-р Иван Стойчев. 

14:00 – 15:30 Обучение и практически занимания по модули – Модул 3: Измерване на 
резултатите, анализ и ревизиране на партньорството: 

 Доц. д-р Тодор Тодоров. 

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 – 17:30 Обучение и практически занимания по модули – Модул 4: Институционализиране, 
поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството: 

 Доц. д-р Иван Стойчев. 

17:30 – 18:00 Дискусия по проблемите на достъпа на заетите лица до учене през целия живот и 
закриване на семинара. 

 

 


