
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 

училища” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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Проект:  BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на 

квалификацията на академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент:   Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

 

П О К А Н А 
за участие в  курсове 

 

Курсовете се провеждат в рамките на проекта  BG051PO001-3.1.09-0016 

„Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния 

състав в УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС.  

 

Целевата група са преподавателите, които са на основен трудов договор в 

УАСГ и са на възраст от 25 до 54 години. Участието в курсовете по 

проекта е безплатно. Съгласно решение на ДО в курсовете могат да бъдат 

включвани и преподаватели над 54 години, когато броят на желаещите не е 

достатъчен за стартиране на курс. 

 

Информация за предстоящите курсове е дадена в приложената по-долу 

таблица. Лекторите са висококвалифицирани преподаватели от УАСГ и 

външни експерти. Моля обърнете внимание, че това са последните 
курсове от проекта, затова желаещите да се обучават в тях трябва да се 
регистрират своевременно чрез подаване на заявление в Центъра за 

продължаващо обучение (ЦПО) на УАСГ при инж. Радка Видьова 

(vidyova_rec@uacg.bg), (каб. Р205), тел. 02/ 866-6453 и вътр. тел. 524. Тези, 

които са подали заявления за участие на по-ранен етап, е необходимо да 

потвърдят по телефон или и-мейл своето участие в съответия курс/курсове 

максимално бързо.  

Препоръчваме на желаещите за обучение в курсовете да следят рубриката 

“Новини” на сайта на УАСГ и страницата на ЦПО, където ще се публикуват 

съобщения и информация относно конкретните курсове. 
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ТАБЛИЦА 1.              
Предстоящи (последни) курсове за обучение на преподаватели 

по проект BG051PO001-3.1.09-0016 

Заглавие на курса 
Сигнатура 

(код) 

Хорариум 

(учебни 

часове) 

Време на 

провеждане 

Лектор-

обучител 

(водещ) 

Пояснения 

AutoCAD за 

преподаватели 
ACAD_03 40 ч. 

13.10-12.12 

2014 г. 

гл. ас. арх. 

Замфир 

Хаджийски 

AutoCAD 3D 

MS PowerPoint 

за преподаватели 
MSPP_03 20 ч. 

октомври 

2014 г. 

гл. ас. инж. 

Петър 

Дракалиев 

 

Предпечатна 

подготовка с  
MS Word 

MSWD_04 30 ч. 

ноември-

декември 

2014 г. 

гл. ас. инж. 

Петър 

Дракалиев 

 

MS Excel 

за преподаватели 
MSEL_02 30 ч. 

октомври-

ноември 

2014 г. 

гл. ас. инж. 

Петър 

Дракалиев 

 

Концептуализация 

и дизайн на 

научното 

изследване 

KDNI_02 30 ч. 

октомври- 

ноември 

2014 г. 

проф. дпн. 

Яна 

Мерджанова, 

СУ 

 

RPP_01 18 ч. 
23.01-14.02 

2014 г. 
проведен 

RPP_02 18 ч. 
23.04-22.05 

2014 г. 
проведен 

Разработване на 

проектни 

предложения за 

участие в 

национални и 

международни 

научно-

изследователски 

програми 

RPP_03 18 ч. 
23.10-21.11 

2014 г. 

доц. арх. 

Елена 

Димитрова и 

др. експерти 

предстои 

 

        30 септември 2014 г. 


