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 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА  
в изпълнение на дейности по комуникация и публичност по проект № BG05M2OP001-

2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно 
и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform 

  
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Цел: популяризиране на проекта, предоставяне на систематизирана информация за 

заложените за изпълнение дейности и възможностите за участие на целевите групи, 
представяне на напредъка и новини в хода на изпълнение на дейностите, генериране на 
интерес за участие в дейностите от страна на целевите групи. 

Функция: информационна 
Администраторски панел: за актуализации на менюта, текст и снимков материал.  
Целеви групи: кандидат-студенти, действащи студенти, академичен състав и 

докторанти. 
Версии: десктоп и мобилна, двуезични – български и английски език 
URL: edutransform.ue-varna.bg  
                                
II. ОПИСАНИЕ НА СТРУКТУРАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА 

 
НАЧАЛНА СТРАНИЦА, на три скрола:  
1. ПЪРВИ СКРОЛ:  

„Начална страница” – слайдер (картинна галерия) с четири снимки, задължителни 

лога, името на проекта и акроним, хоризонтално меню, частичнo трите правоъгълника за 

всяка целева група (www.ue-varna.bg);  

Забележка: при прегледа на сайтове по проекти, в които ИУ – Варна е партньор, на 
начална страна няма снимка на водещото висше училище: 

http://www.eufunds.bg/
http://www.ue-varna.bg/
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Хоризонтално меню, статично, опциите се разгъват надолу: „Начална страница” 
(за да връща към нея от всяка секция), „За проект EDUTransform”, Партньори, Дейности, 
Резултати, Контакти. Опциите за разгъване ще дадем допълнително. 

Основно меню не се предвижда. 
 

2. ВТОРИ СКРОЛ:  

Три правоъгълника, частично се вижда следващият екран с новините и календара. 

2.1 „Кандидат-студенти”, „Научете повече”:  

обръщение към целевата група и кратко обяснение за дейностите, в чиито рамки се 

разработват новите специалности, линкове към партньорските университети и вътре 

в тях към нови специалности, за всяка от които дава информация за университет/и, в 

който/които е приемът, ОКС, форма на обучение (редовна, друга) продължителност 

на курса на обучение, професионални направления, професионална квалификация 

(напр. магистър – инженер), квалификационна характеристика, учебен план, видео с 

представяне/цел на програмата, реализация, специални дисциплини, бизнес 

партньори, допълнителна информация с линкове към основните сайтове на 

приемащите университети – сайт на катедрата, кандидатстване, стипендии, 

общежития, такси за обучение, студентско кредитиране.   

Пример: https://ue-varna.bg/bg/subject/430  

http://www.eufunds.bg/
https://ue-varna.bg/bg/subject/430
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2.2 „Студенти и докторанти”, „График, кандидатстване и записване”:  

Обща информация, вкл. обръщение към целевата група,  за същността на дейности 12, 13 
и 14, за всеки партньор – кои са асоциираните партньори, в какви професионални 
напавления са допустимите мобилности; 

Вертикално меню вляво води към обученията по Дейност 12 „Студентски клубове 
за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална 
креативност”, Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на 
лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и 
обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни 
събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между 
студенти и работодатели” и Дейност 14 „Изходяща мобилност за студенти и докторанти”. 

Пример: https://ue-varna.bg/bg/p/7916/za-nas/struktura/universitetski-
tsentrove/tsentar-za-profesionalno-obuchenie 

Вертикално меню:  
Забележка: всяка опция на вертикалното меню трябва да се „разделя” на четири 

подменюта, по едно за всяка дейност и за всеки партньор.  
В подстраницата на всеки партньор за всяко обучение да има кратка информация, в 

т.ч теми и компетенции, които обучаемите ще придобият, продължителност на различните 
видове обучения, график, колко големи са групите, профил със снимка и кратко резюме за 
обучителите, формуляр за регистрация, линк към календара, формуляр за обратна връзка 
след участие в даденото събитие. 

Приемащи университети – асоциирани партньори на ИУ – Варна, ТУ – Варна, ВВМУ и 
ШУ, вкл. колко броя и какъв вид са мобилностите, с каква продължителност и др.  
Координати за контакт за всяко висше училище-партньор. 

http://www.eufunds.bg/
https://ue-varna.bg/bg/p/7916/za-nas/struktura/universitetski-tsentrove/tsentar-za-profesionalno-obuchenie
https://ue-varna.bg/bg/p/7916/za-nas/struktura/universitetski-tsentrove/tsentar-za-profesionalno-obuchenie
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2.3  „Преподаватели, учени и изследователи”, „График, кандидатстване и 

записване”: 

Обща информация, вкл. обръщение към целевата група,  за същността на 
Дейност 9, Дейност 11 И Дейност 15, за всеки партньор – кои са асоциираните 
партньори, в какви професионални направления са допустимите мобилности; 
Вертикално меню вляво води към обученията по Дейност 9 „Обучение на 
преподаватели”, Дейност 11 „Споделяне на преподаватели между проектните 
партньори” и Дейност 15. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и 
научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади 
учени, изследователи и учени” 

 
3. ТРЕТИ СКРОЛ:  Новини, Календар, Footer  

Новини относно предстоящи и минали събития 
Календарът на началната страница да обединява индивидуалните календари по 

отделните дейности, за да могат отделните целеви групи да различават 
календарите на своите дейности. Индивидуалните календари ще се захранват 
на база графици на отделните дейности. 

В рамките на общия календар ще се показва натрупване на дейности. 
За дейностите, които включват мобилности, ще задаваме период на изпълнение 
(семестър), а за обученията  – фиксирани периоди на провеждане след подбор 
на участници и съгласуване с обучител.  
Footer:  

http://www.eufunds.bg/
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Задължителният текст за финансирането на проекта 
Контакти на всички партньори 
Бързи връзки: към партньорските секции в сайта, към отделните дейности и др. 
Често задавани въпроси 
© 2021 Икономически университет – Варна 
Всички права запазени 
Поверителност и "Бисквитки" 
Карта на сайта 
Контактна форма 
Линкове към социални мрежи – Facebook, LinkedIn Телефони за връзка и работно 
време 
 

http://www.eufunds.bg/
https://ue-varna.bg/bg/p/7834
https://ue-varna.bg/

