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INnoVations of REgional Sustainability:
European UniversiTy Alliance - INVEST
Иновации в регионалната устойчивост: Европейски университетски
алианс /INVEST/
• създаване на нов тип университетски съюз, допринасящ за изграждането на

приобщаващи и сплотени общества
• укрепване на връзката между преподаване, научни изследвания, иновации и

трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на високото
качество и високите постижения в образованието и научните изследвания
• сътрудничество за разработване на съвместни и иновативни образователни и

изследователски учебни програми, прилагане на многоезично обучение, смесено и
базирано на работа обучение и европейски мобилности
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Description

ПАРТНЬОРИ

P1

СЛОВАШКИ АГРАРЕН УНИВЕСИТЕТ В НИТРА

P2

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

P3

УНИВЕРСИТЕТ НА ТЕСАЛИЯ, ГЪРЦИЯ

P4

УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИЛОЖНИ НАУКИ КАРЕЛИЯ, ФИНЛАНДИЯ

P5

УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИЛОЖНИ НАУКИ ВАН ХОЛ ЛАРЕНЩАЙН,
НИДЕРЛАНДИЯ

Продължителност: 1.11.2020 - 31.10.2023

3

INVEST
• ИНВЕСТИРАНЕ в повишаване на устойчивостта и

приобщаването на регионите
• ИНВЕСТИРАНЕ в иновациите в образователните системи и
методите на изследване
• ИНВЕСТИРАНЕ в студентите, за да станат активни граждани и
професионалисти в Европа, работещи за по-устойчиво бъдеще
• роля в местното и регионалното развитие
• нови форми на сътрудничество

• модел на добра практика

Иновациите в INVEST
• Бакалавърски, магистърски и докторски програми
• Living labs - обучението ще отразява и решава проблемите в регионите,
•
•
•

•
•

дефинирани директно от техните представители
Виртуален кампус INVEST
EDUC8EU – нов инструмент за признаване на кредити и планиране на обучение,
който надхвърля използваните понастоящем системи
Зимни и летни училища - учене, споделяне на идеи и опит, сътрудничество и
работа в екип, установяване на силни партньорства и представяне на резултатите
от приложната наука и образование
Езикови обучения
Учене през целия живот

• Студенти, преподаватели, служители, партньори и заинтересовани страни

Интеграция, взаимна подкрепа и допълване
• повишаване на високото качество и достъпността на обучението

• укрепване на връзката между образованието, научните изследвания и
•
•

•
•

иновациите
повишаване на мобилността на студенти, служители и преподаватели
насърчаване на участието на ключови заинтересовани страни и участие
на местните общности
улесняване на достъпа до образование и обучение, като се гарантира
участието на слабо представени и групи в неравностойно положение
насърчаване на гражданското участие, предприемачеството и взаимното
сътрудничество

Фокус върху следните направления:
А: Води, енергия, храни и
околна среда, в т.ч.:
• Климатично устойчиво регионално
развитие
• Устойчиво, интелигентно земеделие
• Продоволствена сигурност
• Безопасност на храните
• Управление на водните ресурси
• Зелена енергия
• Природно и културно наследство

Б: Качество на живот
• Образование и изграждане на
капацитет
• Връзка между градовете и селските
райони
• Европейско гражданство
• Осигуряване и качество на публичните
услуги
В: Предприемачество
• Кръгова / Био-базирана Икономика
• Създаване на работни места и
управление на човешкия капитал
• Нови бизнес модели и интелигентни
технологии
• Регионална устойчивост

Работни пакети
WP1 WP2 WP3 WP4 -

WP5 -

Управление и координация
Модел за сътрудничество, система за осигуряване на
качеството и оценка
Учебни програми, курсове, стратегии за обучение и
помощни инструменти
Съвместно създаване на устойчиви инструменти за
придобиване на компетентности от страна на студенти и
преподаватели
Устойчивост и разпространение на резултатите

Моделът INVEST
• Стратегическите насоки за сътрудничество и в INVEST

• Структура и приемане на общи правила за осигуряване на качеството, вътрешна оценка и

оценка на въздействието
• Оценка на постигнатото въздействие по отношение на целевите групи на проекта и
практиките за обучение
• Международна агенция за осигуряване на качество във висшето образование (IAQAHE)
• D 2.1. INVEST Cooperation Strategy
• D 2.2. INVEST Code of conduct
• D 2.3. INVEST Rules package
• D 2.4. INVST Quality Assurance System
• D 2.5. INVEST Virtual campus
• D 2.6. Evaluation strategy and Evaluation reports
• D 2.7. Plan for establishment of International Agency for Quality Assurance in Higher

Education

Основни документи в INVEST
• INVEST Corporate social responsibility strategy
• Strategy for the application of the Universal design of learning principles to ensure
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Open Access for All at HEI
INVEST International degree statement and procedure
Curricula development guidelines and template documents
Rules of provision of services, incl. for students with special needs
Rules for development of educational programs and courses applying innovative
approaches in teaching and learning
Rules for recognition of learning – preceded by country studies in order to reflect the
National legislations requirements
Rules of evaluation and impact assessment
Common selection and enrolment procedure in courses and other training events
Rules of examinations and assessments of skills and career development opportunities
Други

„Учеща общност“
• Проектиране и прилагане на иновативни стратегии за преподаване и учене

• Проектиране и изпълнение на модел за съвместни степени програми
• Проектиране и внедряване на интегрирани мултидисциплинарни модули
• Разработване на дигитално хранилище
• Създаване на условия за многоезично обучение и подобряване на езиковите

•
•
•
•
•
•

умения
Съвместно разработване на курсове за учене през целия живот, включително
обучения без откъсване от работа и гъвкави учебни пътеки
EDUC8EU за признаване на кредити и планиране на обучение
Разработване и изпълнение на приложни изследователски проекти и теренни
проучвания
Зимни и летни училища, езикови курсове, microcredentials
Включване на заинтересованите страни
Изграждане на капацитет

Насърчаване и укрепване на
европейското единство
• Обучение, ориентирано към студентите
• Дигитализация, електронно обучение, виртуални мобилности
• Общ педагогически модел
• Устойчиво развитие
• Взаимно признаване на резултатите от учене за ефективното

прилагане на Европейската квалификационна рамка за учене
през целия живот (ЕКР)

Установяване на връзка между ECTS и ECVET
на базата на признаване на резултатите от обучението
• Прилагане на базирани на компетенции, ориентирани към

обучаемите и реалните проблеми, интердисциплинарни подходи
при разработването на учебни програми
• Фокус върху постигането на високи постижения в основните
области – вода, енергия, храна и околна среда, качество на живот
и предприемачество
• Фокус на резултатите от обучението
• Улесняване на достъпа до образование и обучение за
разнообразна популация от обучаеми

ECVET vs. ECTS

Тематика на специализациите
в бакалавърските програми на INVEST
• 1 етап
• Развитие на жизнеспособни общности
• Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие
• Интегрирано управление на околната среда към устойчиво развитие на ландшафта
• Устойчиви общности в енергиен преход
• Общество 5.0 и цифрова трансформация

• 2 етап
• Устойчиво земеделие, здравословен начин на живот
• Управление на ресурсите, управление на горското стопанство
• Нови бизнес възможности, устойчиво регионално развитие, управление на човешкия

капитал
• Трансформиране на хранителните системи, сигурност на храните
• Адаптиране към изменението на климата, управление на земята и водите

Специалности от ПОО в България
с връзка към специализациите по ИНВЕСТ
• Фирмен мениджър
• 3450212 Предприемачество и мениджмънт - IV СПК

• Икономист
• 3451201 Индустрия - III СПК
• 3451203 Земеделско стопанство - III СПК
• 3451204 Икономика и мениджмънт - III СПК
• 3451205 Горско стопанство - III СПК

• Сътрудник по управление на индустриални отношения
• 3470101 Индустриални отношения - III СПК

• 621010 Техник-растениевъд

• 621020 Техник в лозаровинарството
• 621030 Растениевъд
• 621060 Фермер
• 621090 Лозаровинар
• 621140 Агроеколог

Преминаване към непрекъснато ПОО
като част от структурата на ВУ
• Прилагане на иновативни и съвременни форми на преподаване, учене и
•
•
•
•

•
•

оценяване
Разработване на международни програми INVEST – иновативни учебни
планове и програми
Прилагане на смесено обучение, развитие и непрекъснато
усъвършенстване на INVEST Virtual Campus
Разработване на учебни материали и тяхното постоянно актуализиране
Разширяване на дейностите към microcredentials и ефективно
прилагане на концепцията за учене през целия живот
Подобряване на системата за управление на качеството
Поддържане на постоянна обратна връзка с участниците и
заинтерсованите страни и навременно предприемане на необходимите
действия

Общият педагогически модел на INVEST
• Иновативни, международни, висококачествени и авангардни

съвместни програми
• Включване на заинтересованите страни в разработването и
предлагането на програмите
• Индивидуален подход, приобщаващи и гъвкави учебни програми
• Интегрален мултидисциплинарен подход в преподаването

и ученето
• INVEST competences: към изчерпателен и всеобхватен набор
от компетенции на INVEST

Разработването на програмите
• Спазване на изискванията на универсалния дизайн на учене

•
•
•
•

(Universal design of learning) при изготвяне на новите
специализации
Достъпност на учебните материали
Фокус на електронното обучение
Описание на резултатите от ученето
Образци за разработване на програмите и курсовете

• Предстои: разработване на Правила относно признаването на

ECVET към ECTS

Благодаря за вниманието!

https://www.invest-alliance.eu/

