СТРАТЕГИЯ
ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
(2016 - 2020 г.)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Стратегията за интернационализация на висшето образование в
Технически университет – Габрово (2016 – 2020 година) има за цел
развитието и утвърждаването на Технически университет - Габрово
като конкурентоспособно средище на знанието, пълноценно
интегрирано към Европейското образователно пространство.
Стратегията се основа на:
• Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж;
• Стратегия за развитието на висшето образование в Република
България за периода 2014 - 2020 г.;
• Национална програма за реформи на Република България;
• Мандатна програма на Технически университет – Габрово за периода
2015 -2019 година;
• Еразъм харта за висше образование (2014-2020);
• Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически
университет – Габрово за периода 2015 – 2020 година.
Стратегията за интернационализация е разработена в съответствие с
основните задачи за развитие на международното сътрудничество,
заложени в Мандатната програма на Технически университет – Габрово, за
периода 2015 – 2019 година:
• Поддържане на съответствие на предлаганите специалности в трите
образователни степени с потребностите на пазара на труда и
изискваните от него преносими умения;
• Поддържане на прозрачност и видимост на постиженията чрез
непрекъснат мониторинг и измерване на качеството;
• Увеличаване броя на мобилностите на студенти и докторанти,
преподаватели
и
служители,
с
оглед
повишаване
на
конкурентоспособността,
научното
израстване,
личностното
усъвършенстване и развитие;
• Сътрудничество в разработването на съвместни учебни планове и
мрежи в модерните области на знанието и практиката с водещи
европейски и световни университети;
• Разработване на съвместни образователни и научноизследователски
проекти в трите степени на обучението, основани на модерна
инфраструктура и технологии на преподаване, тестване и оценяване
на обучаваните студенти и научните изследвания.
Изпълнението на стратегията ще осигури:

 Устойчиво развитие на ТУ – Габрово в трите ключови области –
образование, научни изследвания и проектна дейност.
 Модерно обучение с гарантирано конкурентоспособно качество за
професионална реализация.
 Създаване на научни и иновативни продукти, съобразени с
Рамковата програма на ЕС „ХОРИЗОНТ 2020”, с регионалните и
националните специализации.
 Интензивно международно сътрудничество с водещи
чуждестранни университети и активно участие в международни
програми и проекти.

II. ОСНОВНИ
ЗАДАЧИ
И
ПРИОРИТЕТНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
НА
СТРАТЕГИЯТА
ЗА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА
ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ –
ГАБРОВО
Областите за развитие на Европейската зона за висше образование са
съобразени с целите, заложени в Болонската декларация и стремежът за
постигане на образователно конвергиране през периода 2014 – 2020
година. Интернационализацията и глобализацията на висшето образование
са описани като отговор на необходимостта от „подобряване качеството
на преподаване и учене и подготовка на студенти за живот и работа в
глобализиран свят“. Реализирането на този стремеж се основава на
следните принципи:
• Възприемане на система от лесно разпознаваеми и съпоставими
образователни степени;
• Включване на системи на обучение, базирани върху трите цикъла на
образование;
• Стимулиране на мобилността, основано на идеята за иновации,
споделяне на добрите практики в обучението, преподаването и
обмена на знания;
• Стимулиране на европейското сътрудничество в областта на
осигуряване качеството на обучение, чрез усвояване на иновационни
практики;

• Стимулиране на инициативи от общ интерес с европейското
измерение на кооперирането в обхвата на висшето образование.
В този контекст настоящата стратегия си поставя следните задачи:
1. Повишаване качеството и привлекателността на предлаганото
висше образование, чрез усилване международното измерение
на учебните планове и програми във всички степени и форми
на обучение, трансфер на ноу-хау и международни добри
практики в методите за обучение и изследвания, насърчаване
на творчеството, иновациите и предприемаческия дух сред
мобилните студенти и преподаватели.
2. Развитие на мрежата от международни партньорства на
университета и разширяване на нейния географски обхват чрез
интензифициране на двупосочната мобилност в Европа и
към/от останалата част на света във всички нейни форми.
3. Усъвършенстване на системата за управление и финансиране
на университета, чрез оползотворяване на възможности за
изпълнение на образователни и изследователски проекти по
различни програмни схеми в партньорство с образователни и
изследователски институции, както и с бизнес организации от
Европа и останалата част от света.
Прилагането на стратегията е обвързано с обединяването на
институционални и индивидуални усилия. За да се превърне в надежден
инструмент за действие, стратегията разчита на ангажираността и
съпричастността на цялата академична общност. Тя е насочена към
студенти, преподавателски състав, Ръководство, Университетски център за
международни програми и проекти, Учебен отдел, Университетски
кариерен център, бизнес партньори и алумни.
Приоритетните направления за реализиране на настоящата
стратегия са:
• Мобилност на студенти (в трите степени на обучение в рамките
на висшето образование), преподаватели и служители, основана
на двустранни рамкови и между институционални "Ерзъм +"
споразумения с чуждестранни партньори;
• Участие в международни университетски мрежи в областта на
знанието, образователните технологии, създаване на капацитет,
трансфериране и десеминация на знания, добиване на нови
знания;

•

Изграждане на стратегически партньорства в областта на
обучението и в научноизследователската дейност, свързани с
добиване на нови знания и иновативни технологии.

Стратегията за интернационализация на висшето образование на
Технически университет – Габрово е съгласувана със „Стратегия за
развитие на научните изследвания в Технически университет – Габрово за
периода 2015 – 2020 година“, приета с решение на Академичния съвет на
Технически университет - Габрово на 30.06.2015 г.
Стратегията е приета от Академичен съвет на 23.02.2016г. - на
основание чл. 17, т. 21 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово.

