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Материалът е изготвен с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Съдържанието на този 
материал е отговорност единствено на авторите, а Националната агенция и Европейската 

комисия не носят отговорност за това как ще се използва информацията.

Събитието се организира от:

Сертификатът от състезанието по предприемачество се признава за равностоен на класиране от 
олимпиада/състезание и се приема вместо кандидатстудентски изпит, приоритетно за специалностите: 

Бизнес мениджмънт
Индустриален мениджмънт

Публична администрация
Дигитален мениджмънт и иновации
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Целта на събитието е да разпространи  постижения и 
добри практики за повишаване на качеството на 
образованието с помощта на ИКТ инструменти, които 
включват иновативни комплекти с ресурси от знания за 
персонализирано обучение на ученици и студенти - 
ресурси, създадени в рамките на проекта. (O2).

Фокусът е върху множеството предизвикателства в 
преподаването и обучението в бизнес, инженерното и 
предприемаческото обучение.

По-добра видимост на резултатите, получени в O2, 
свързани с потенциала на ИКТ за виртуално обучение и 
персонализиран опит, преподаване въз основа на 
решаване на проблеми и реални казуси, които отговарят 
на множеството предизвикателства на широк спектър от 
индустрии.

Чрез разгледаните теми събитието предизвиква 
интерес в съответните заинтересовани страни в 
бизнес, инженерното и предприемаческото обучение.

Събитието е адресирано преди всичко към:

Студенти, обучаващи се в областта на предпримачество и стартирането на бизнес;

Студенти, обучаващи в областта на бизнес мениджмънт и индустриален инженеринг;

Преподавателите в тези области, както и експерти на пазара на труда, които са пряко 
заинтересовани от разработване и подобряване на качеството на избраната област;

Представители от бизнеса и пазара на труда (местни фирми, организации на гражданското общество, 
публични администрации) от: Банкиране, ИКТ, Финансов менидмънт и консултиране, Комуникация / 
Връзки с обществеността, Клиентски услуги и ITC, Аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и споделен 
сервизен център, особено от IT / ITC (SSC), Автомобилно строителство, автомобилостроене, нефт и газ, 
енергия, дистрибуция и логистика, научноизследователска и развойна дейност; 

Събитието е адресирано и до всички в областта на бизнеса, гражданското общество и образованието за 
възрастни, както и към студенти, ученици и учители, които се интересуват и / или участват в растежа и 
укрепването на системата на обучението и университетското образование в областта на бизнеса, 
инженеринга и предприемачеството.

Очакваните резултати са количествено измерими 
чрез пряк положителен ефект върху участниците:

Подобряване на осведомеността относно общите 
ценности на Европейския Съюз и самия проект;

Увеличаване на синергията между образователните 
направления бизнес, инженерното и 
предприемаческото обучение.;
По-добро интегриране на новите практики в 
учебната дейност;

По-тясната връзка между образованието, бизнес и 
обществен сектор за подобряване капацитета за 
дългосрочно развитие;

Подобряване на комуникацията, междукултурните 
умения и междуличностните контакти.
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