
  

Адаптирани инженерни учебни програми за
дуалното висше образование DYNAMIC

 

Ново-завършилите  студенти по инже- 
нерни науки често се сблъскват с лип- 
сата на умения и знания, свързани с 
работата в индустрията. Проектът 
Dynamic има за цел повишаването на 
уменията за намиране на работа чрез 
разработване на дуални образовател- 
ни програми за висшето образование, 
като стремежът е да се заздрави 
връзката между бизнеса и академич- 
ните среди в новите страни-членки 
България, Румъния и Хърватска.
 Проектът Dynamic събира 16 парт- 
ньори от 5 страни, за да разработят, въ- 
ведат, тестват и валидират 3 дуални прог- 
рами в областта на инженерните науки.
 Предвижда се въвеждането на редов- 
ни практически обучения в предприя- 
тията, по време на които студентите да 
придобиват съответните умения, свърза- 
ни с отрасъла, като по пози начин ще 
се подобри и приложимостта на изуча- 

ваните инженерните програми.
 В рамките на проекта ще се разра- 
ботят набор от инструменти и доклади, 
включително Методологически насоки, 
Диаграма на процесите и работните 
процедури, Инструментариум за внед- 
ряване и документиране на практи- 
ческите фази, Курс Обучение на обучи- 
тели за ръководители в дуалните прог- 
рами в предприятията, Пилотно внедря- 
ване на 3 интегрирани в практиката 
дуални програми за обучение, Консо- 
лидиран доклад за тяхното разработ- 
ване и изпълнение.
 

Разработването на 3 дуални, интег- 
рирани в практиката, програми в об- 
ластта на инженерните науки ще по- 
служи за образец на подобни учебни 
програми в инженерните факултети в 
Румъния, България, Хърватска. 
 Методологическите насоки ще бъдат 
публикувани на 3 езика и ще бъдат 
достъпни като референтен документ 
за по-нататъшното разработване на 
дуални програми за висше образова- 
ние от страна на консорциума, както и 
от външни заинтересовани страни.

 Обучителният курс и разработените 
материали за менторите от индуст- 
рията, ще бъдат интегрирани в кон- 
султантските дейности, които Камари- 
те-партньори в проекта предлагат на 
предприятията.
 Наборът от инструменти ще бъде 
поддържан в уебсайта на проекта в 
продължение на 2 години след прик- 
лючването му.
 Видимостта на проекта ще бъде оси- 
гурена чрез: създаване на екип за раз- 
пространение на резултатите от про- 
екта, уебсайт, обществени и експертни 
конференции, регионални информа- 
ционни събития, проектни и пилотни 
брошури, бюлетини, финална брошу- 
ра, секторни събития и активно при- 
съствие в социалните медии.

Програма: Еразъм+
Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и 
обмяна на добри практики
Вид дейност: Алианси на знанието
Участници: 10 000
Страни: 5
Безвъзмездни средства от ЕС: 697 989 EUR
Продължителност на проекта: 2017-2020

Повече информация на:
www.dynamic-project.com
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/project

facebook.com/Dynamic

+359 2 999 1234567890

info@dynamicproject.com

linkedin.com/in/Dynamic

youtube.com/Dynamic

#DynamicProject


