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Проект  BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и 

иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 Приложение № 2.2  
 

КРИТЕРИИ ЗА „ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ“ 
за избор на обучители за участие в дейност №9 „Обучение на преподаватели“ за провеждане на 

обучения в направление „Дигитални умения“ 
 
I.  Общи критерии за допустимост:  

 
(1) Като обучители ще бъдат привлечени, както хабилитирани и нехабилитирани лица, които са 
водещи и утвърдени имена в съответната научна област и са част от преподавателския състав на 
кандидата (ИУ - Варна) и на ВУ-партньори, така и обучители, които се явяват външни за ИУ – Варна 
и Висшите училища - партньори.  
 
(2) Кандидат - обучителят - притежава минимум седем години професионален опит в областта на 
тематиката на обученията и е обучавал възрастни в най-малко един сходен формат, в областта на 
обявеното обучение.  
 
(3) Не се предвиждат външни обучители, такива които работят извън гр. Варна, където се провеждат 
обученията.  
 
II. Специфични критерии за допустимост:  
(1) Кандидатът следва да притежава опит в преподавателска дейност в изпълнението на еднаква 
или сходна на посочения предмет дейност.  
 
(2) Кандидатът следва да притежава опит в разработването на учебни програми и учебни материали 
в конкретната област на обучение или по теми, сходни с потребностите на обучаемите, установени 
в анкетно проучване.  
 
(3) Кандидатът следва да притежава опит в разработване на критерии и инструменти за оценка и 
фактическо оценяване на резултатите от участие в обучението с обучител кандидата.  
 
(4) Кандидатът следва да има участие в кръгли маси, конференции, семинари и др., сходни с 
потребностите на обучаемите, установени в анкетното проучване.  
 
(5) Кандидатът следва да има участие/я в проекти по теми, сходни с потребностите на обучаемите, 
установени с анкетното проучване.  
 
(6) Кандидатът следва да има научни публикации в областта на обученията или по теми, сходни с 
потребностите на обучаемите, установени в анкетното проучване. 
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