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ЦЕЛ НА СЪБИТИЕТО
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● Да информира членовете на академичните 
среди и индустрията за актуалните тенденции 
в областта на ICTs сектора;
● Да предостави насоки «лице в лице» за 
методите за включване на тези тенденции в 
модернизацията на учебните програми.



ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

● Проектът изгражда автоматизирана система за
откриване на новостите и пропуските в образованието
на студенти в ИКТ сферата чрез анализ на развитието на
пазара на труда. Резултатите от анализа ще се
използват за подпомагане на ВУЗ за следване на
бързите темпове на развиващата се ИКТ индустрия.
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● Идентифициране на технологичните предизвикателства и
потребности на висококвалифицирания персонал,
● Подготовка и обучение на висококвалифицирани студенти в
областта на ИКТ по конкретни теми и умения изисквани от пазара на
труда
● Насърчаване на отворени връзки между университетите и

индустрията и повишаване на значението на висшето образование
чрез подкрепа на нови стажантски програми, докторантури и
дипломни работа (бакалавър , магистър) обвързани с малки и
средни индустриални, и търговски предприятия.

ПРИОРИТЕТИ

.
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За първи път се свързват:
- работодателите с техните претенции при избора на работна сила; 
- студентите с техните придобити знания и умения;
- академичните обучаващи звена с техните възможности за 
динамично адаптиране на учебните планове и програми към 
актуалните изисквания. 

ЗНАЧЕНИЕ
.
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● Обратната връзка от развитието на технологиите,
техниката и конкуренцията към обучението;
● Запазване на локалните пазари на образованието и труда
● Студенти стават работодатели и търсят квалифициран
персонал,
● Студенти стават академични преподаватели и обучават
студенти.

ЗНАЧЕНИЕ

.
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