
ЕКОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Предстои селекция и формиране на още една студентска група за провеждане  
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На 26.07.2016 г. се проведе среща-дискусия 

„Подходи за дизайн на университетски 

курсове в интердисциплинарен дискурс”, 

организирана Института за изследване на 

обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН и 

Факултет „Бизнес и мениджмънт” на РУ „Ангел 

Кънчев”. 

Събитието бе част от проект „Обучение по 

екопредприемачество в три извънстолични 

университета” на ИИОЗ, финансиран от 

Институт за екологични изследвания 

(Хайделберг) и Германската федерална 

екологична фондация (DBU). 

Присъстваха 15 университетски 

преподаватели, експерти и изследователи, 

които проведоха интерактивна дискусия по 

методите „Научно кафене” и класическа „Фокус 

група” относно:  

 Конструиране на атрактивно и ефикасно 

обучение в интердисциплинарна среда по 

примера на екопредприемачеството и 

предприемачеството за устойчиво 

развитие; 

 Предизвикателствата пред висшето 

образование по отношение на учебния 

процес и компетенциите на участниците в 

него. 

Изказаните мнения и формулираните изводи, 

идеи и препоръки се превърнаха в добра основа 

за адаптиране и усъвършенстване на подходите 

за обучение в университета и споделяне на 

добри практики за справяне с актуални 

предизвикателства в професионалната работа 

на академичните представители. 

 

Координатор на екипа на Русенския 

университет „ Ангел Кънчев“ по проекта: 

гл. ас. д-р Свилен Кунев 

snkunev@uni-ruse.bg 
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Успешно завършване на първата група от 

Майсторски клас по Екопредприемачество. 

 

На 15.06.2016 г. три от екипите от 

майсторския клас по Eкопредприемачество 

представиха своите завършени разработки – 

концепции за start-up, портфолио анализ, 

обзорен доклад. Идеите са фокусирани върху 

оползотворяването на енергията от вятъра, 

изграждане на насаждения с етерични култури и 

създаване на консултантска дейност в сферата 

на екологичната корпоративна социална 

отговорност. 

По време на събитието екипите от студенти 

от различни факултети на нашия университет 

защитиха своите идеи като отговаряха на 

въпроси и дискутираха ключови аспекти с 

присъстващите представители от практиката, 

ментори и академични преподаватели. 

Успешното покриване на критериите за 

завършване на 3-месечното обучение в 

майсторския клас бе удостоверено с връчване 

на индивидуален сертификат за преминато 

обучение. 

Майсторският клас по 

Екопредприемачество се организира от 

Института за изследване на обществата и 

знанието (ИИОЗ) при БАН и Факултет „Бизнес и 

мениджмънт” на РУ „Ангел Кънчев” като част от 

проект „Обучение по екопредприемачество в три 

извънстолични университета” на ИИОЗ, 

финансиран от Институт за екологични 

изследвания (Хайделберг) и Германската 

федерална екологична фондация (DBU). 

 

За повече информация и записване:  

гл. ас. д-р Свилен Кунев 

snkunev@uni-ruse.bg 
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