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Проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на 

цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от подбор на обучители с цел участие в  

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“ 

 
Днес,  21.0  3.2022 г. комисия в състав 

 

Председател:   

1. ………………………….. 

(Име и длъжност) 

 

Членове:         

1. ……………………. 

(Име и длъжност) 

2. ……………………. 

(Име и длъжност) 

 

 

Разгледа постъпилите документи и избра посочените по-долу кандидатури, съобразно следните критерии: 

 

1. Кандидатът да има най-малко 3 години трудов стаж по професионалното направление, към което принадлежи. 

2. Кандидатът да е преподавал и да има разработени учебни програми по конкретната тема на обучение. 
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3. Да има участие в кръгли маси, конференции, семинари и др., свързани (изцяло или частично) с тематиката на курса на обучение. 

 

 

 

Избрани кандидати за интензивни обучения (с продължителност 24 часа) за  

„Придобиване/усъвършенстване на дигитални умения“: 

 

 

№ 
 

Имена 
Университет 

1 доц. д-р Красимир Кордов ШУ 

  2 доц. д-р Станимир Железов ШУ 

3 доц. д-р Христо Параскевов ШУ 
 

 

Избрани кандидати за интензивни обучения (с продължителност 24 часа) за  

„Придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения“: 

 

 

№ 
 

Имена 
Университет 

1 доц. д-р Христо Боев ШУ 

  2 доц. д-р Светлана Неделчева ШУ 

3 доц. д-р Деяна Пенева ШУ 
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4 доц. д-р Десислава Чешмеджиева-

Стойчева 

ШУ 

5 доц. д-р Ирина Иванова ШУ 

6 доц. д-р Мирослава Цветкова ШУ 

 

 

Председател:……………….       Членове: 1. ……………..   2. ……………….. 

                 (подпис)                       (подпис)            (подпис) 
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