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ПОКАНА  

за избор на експерти за разработване на нови   

интердисциплинарни съвместни образователни програми по проект  

BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на 

обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет“ 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се изпълнява проект по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, 

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“. Той предвижда създаване на една 

нова магистърска програма. Критериите за включване на нови учебни дисциплини в 

изпълнението на проекта (учебен курс, включително дигитализиран) са свързани с постигане на 

целите на проекта и заложените индикатори на оперативната програма, както и с готовността на 

авторите да създадат ново учебно съдържание и ефективен дизайн на курс в дигитален формат. 

Целта е чрез споделени ресурси в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и партньорските университети по 

проекта да се постигне възможно най-голям ефект по отношение модернизация и качество на 

обучението. 

С настоящата покана, каним преподаватели и изследователи, работещи по 

професионално направление 4.2. Химически науки да се включат  като образователни 

експерти в разработването на дизайна и съдържанието на новите програми съвместно с 

експерти от партньорските университети по проекта: Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София, Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“. 

 

Избраните експерти ще участват пряко в разработването на следната програма: 

Магистърска програма „Иновативни технологии за възобновяема енергия“ – съвместна 

програма с издаване на общи дипломи с ХТМУ – София. За тази програма ще бъдат ангажирани 

5 експерти. 

Заинтересованите колеги за включване като експерти по разработване на нови 

образователни прогрми по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и 

опит включващо:  

1. Академичен и преподавателски опит – описание на дисциплините на преподаване и 

продължителност на преподаване по програми по професионално направление 4.2. 

Минимално изискване  над 7 години опит (включва и докторантурата). 

 

2. Научни интереси и научноизследователски опит в сферата на посочените теми 

на новите образователни програми: зелени технологии, ВЕИ.  

Минимално изискване: две публикации по темата. 

 

3. Опит в разработване на учебни програми (автор и съавтор) – брой  

Минимално изискване: участие в разработването на минимум 3 учебни програми. 
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4. Ръководства на дипломанти и  докторанти – брой.  

Минимално изискване: ръководство на поне трима дипломанти и на поне един 

докторант по професионално направление 4.2. 

 

Резюметата трябва да се изпратят на e-mail: himia@swu.bg  в срок до 4 октомври 2021 г. 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисия в състав: 

1. Проф. д-р Иванка Станкова – ръководител на катедра „Химия“ 

2. Доц. д-р Живко Велков – преподавател в катедра „Химия“ 

3. Гл.ас. Мая Чочкова – преподавател в катедра „Химия“ 

 

В избора предимство ще имат преподавателите с по-високи показатели по отделните 

критерии. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за запознаване с детайли с техните 

задължения по проекта и за сключване на договор. 

 

  

 

http://www.eufunds.bg/
mailto:himia@swu.bg

