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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЦЕЛЕВА ГРУПА „ПРЕПОДАВАТЕЛИ“ 

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0002 "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦИЯ" 

  

Настоящата покана е за включване на преподаватели в целева група „Преподаватели“ от:  

Професионални направления: 5.3, 4.6 и 5.13  

Университет: Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА  

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 

"Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 

обучение в условията на цифрова трансформация", включва следните обучения:  

1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 

24 часа, включващо следните примерни теми:  

− Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време;   

− Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение;   

− Интерактивно обучение, базирано на игри;   

− Геймификация на учебния процес;   

− Софтуер за управление на дигитално съдържание.  

2. Интензивно обучение за чуждоезикови умения на преподаватели от ПН 4.6 с 

продължителност 24 академични часа;  

3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с 

продължителност 80 академични часа;  

4. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с 

продължителност 160 академични часа.  

Интензивните и продължаващите обучения за чуждоезикови умения са по следните 

примерни теми:  

− Специализирани за усвояване на професионална терминология - средно ниво 

и ниво напреднали;   

− Подобряване на умения за преподаване на чужд език;   

− Подобряване на умения за четене и писане на научни трудове на чужд език;   

− Подобряване на комуникативни умения на чужд език;   
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− Подобряване на презентационни умения на чужд език.  

 

Начин на провеждане на обученията:  

o Интензивно обучение – изцяло присъствено;  

o Продължаващо обучение – присъствено, а когато е приложимо и целесъобразно 

частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма. 

В целева група „Преподаватели“, с цел обучение, могат да участват преподаватели от ШУ 

„Еп. Константин Преславски”, които отговарят на следните критерии:   

o Преподавателят да е в трудово-правни отношения с Шуменски университет „Еп. 

Константин Преславски“, независимо от неговата академична длъжност и 

образователна и научна степен; 

o Преподавателят да е преподавал на студенти, обучаващи се в едно от 

професионалните направления (ПН), включени в проекта през последната година; 

o Общ хорариум на преподаване през последната година пред студенти от 

горепосочените ПН, в т.ч. в приоритетните;  

o Степен на използване на дигитални технологии в процеса на преподаване;  

o Участия в предходни обучения по усъвършенстване на чуждоезикови и/или на 

дигитални умения, извън този проект;  

o Да не е участвал в предходни аналогични обучения по усъвършенстване на 

чуждоезикови и/или на дигитални умения по този проект. 

Конкурсът за селекция ще се проведе централизирано, при спазване принципите на 

безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисията за подбор не могат да 

участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с 

което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.  

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

1. Заявление за участие в обучение – по образец (Приложение 1); 

2. Справка за общ хорариум на преподаване през последната година пред студенти 

отгорепосочените ПН.  

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с 

името на документа и добавено името на кандидата.   

Пример:   

Zayavlenie_IvanIvanov  

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул.  

„Университетска“ 115, корпус 3, стая 410 в срок до 18.03.2022 г.  
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РЕЗУЛТАТИ  

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“.  

 

  

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

ШУ „Еп. Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за 

целите на конкурса по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето 

образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на 

цифрова трансформация" на основанията, описани в Задължителната информация за правата на 

лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 

данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за 

свободното движение на такива данни (GDPR).   

За контакти: s.ivanov@shu.bg  


