ПОКАНА
за избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език
на преподаватели от направление 4.2. Химически науки по проект
BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на
обучението в Химикотехнологичния и металургичен университет“
Уважаеми колеги,
ЮЗУ „Неофит Рилски“ е партньор по проект ОП "Наука и образование за интелигентен
растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна
ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация,
дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичния и металургичен
университет".
С настоящата покана, каним преподаватели с квалификация и опит в областта
чуждоезиковото обучение (английски език) да се включат като експерти за реализиране на
дейност „обучения на преподаватели“ от направление 4.2. Химически науки.
Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждоезикова
компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе
в периода 30 януари – 30 май 2022 г.
Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и
ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми.
Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.
Обучението е с продължителност 160 академични часа.
Лектори могат да бъдат преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от
висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност
по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително
зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.
При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля попълнете и депозирайте
заявка за участие в срок до 30 ноември 2021 г. на имейл: ivastankova@swu.bg.
След разглеждане на заявките от управленския екип на проекта, избраните обучители ще
бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в
проекта.
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