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ПРОЕКТ ЕКСПОВЕТ 

Проектът по  Erasmus+ KA3 „Joint VET Course for Export Experts“ 
(Съвместен курс за професионално обучение на експерти по из-

носа), накратко „EXPOVET“ има за цел да развие умения от продъл-
жаващо обучение на по-високо ниво (Европейска квалификацион-
на рамка, равнище 6) в областта на международната търговия за 
висшисти и безработни лица и да укрепи транснационална мрежа 
между организации от висшето и професионалното образование и 
обучение (ПОО) и фирмите. Университетите или институтите за обу-
чение, свързани с университети, ще изпълняват програмата в съ-
трудничество с компании. Програмата съчетава теоретично с прак-
тическо обучение.

Специфичните цели на проекта „EXPOVET“ са:
▶ да се разработи съвместен курс за професионално обучение и 

квалификация, свързан с въпроси на бизнес интернационали-
зацията;

▶ да засили проектно-ориентираното международно сътрудни-
чество между малките и средни предприятия и доставчиците 
на образователни услуги;

▶ да подобри и засили предприемаческите и комуникационни 
умения на обучаващите се;

▶ да използва базираното на работа (стаж) обучение и елемен-
тите на мобилността. 

По проекта EXPOVET работят седем партньора:
- Университет Аристотел в Солун – Център за образование и 

продължаващо обучение (Гърция), като водещ партньор
- Федерален институт за професионално обучение (Германия)
- Асоциация на гръцките износители (Гърция) 
- EURICON Consultants (Гърция)
- Университет за национално и световно стопанство – Институт 

за следдипломна квалификация (България)
- Икономически университет в Букурещ (Румъния)
- Асоциация на икономическите университети от Югоизточна 

Европа и Черноморския регион (Гърция)
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Доклад за изследване на потребностите 
от обучение и умения

Изследователският доклад идентифицира и отчита специфичното тър-
сене на умения от малките и средни предприятия (МСП) и нуждите 

от обучение на студенти и завършили висше образование като бъдещи 
служители в областта на международната търговия. Два отделни въпрос-
ника са разпространени от партньорите за проучване на търсенето на 
умения от страна на МСП и нуждите от обучение на студентите в Бълга-
рия, Гърция и Румъния. Освен това са организирани три фокус групи в 
трите страни, за да се проучат резултатите от горепосочените проучвания 
на национално ниво. Накрая партньорите по проекта валидират резулта-
тите от изследванията по време на транснационална тематична работна 
среща, организирана в Бон.

По-конкретно основните резултати от проучванията са: 
▶ •представители на български, гръцки и румънски работодатели 

идентифицират три основни умения, необходими за ускоряване на 
продажбите на компаниите на международните пазари: 

- Експортен/Международен маркетинг и пазарно развитие;
- Чужди езици;
- Изследване и избор на подходящи международни пазари.
▶ основна част от студентите и завършилите висше образование са 

заинтересовани от професионално развитие в областта на износа; 
▶ възприятието на студентите и завършилите висше образование от-

носно задачите и необходимите умения за стимулиране на интер-
национализацията на малките и средни предприятия не се припо-
криват напълно с очакванията на работодателите;

▶ налице са диспропорции между търсената и предлаганата заетост;
▶ очакванията на малките и средните предприятия и на завършилите 

студенти в трите страни се различават в известна степен, но всички 
са обединени относно значението и връзката между техните ком-
петенции и намирането на работа;

▶ анализът на данни придобива значение по отношение на експерти-
те по износа, защото заетите към момента не притежават необхо-
димите познания. 
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Съвместен квалификационен профил за 
експерти по износа

Разработването на съвместен квалификационен профил за експер-
ти по износа се основава на идентифицираните специфични нужди 

от обучение и изисквания към умения, както те са идентифицирани и 
анализирани в Доклада за изследване на потребностите от обучение 
и умения (Training Needs & Skills Demand Research Report). Освен това 
разработването на тази част от проекта включва преглед и анализ на: 

▶ подбрани, релевантни на въпроса, моменти от съществуващите 
и актуализирани разпоредби за обучение в областта на 
външната търговия в четирите страни;

▶ преглед на актуални обяви за работа в Гърция, България и 
Румъния с цел идентифициране на възможни допълнителни 
изисквания на фирмите-работодатели относно компетенциите 
на заетите в областта на международната търговия;

Първа управленска среща

Бон, Германия (BIBB)
4 & 5 юли 2019



6

▶ резултатите от втория работен семинар по проекта, проведен в 
гр. София;

▶ прегледът на европейските публикации относно подхода към 
резултатите от обучението, Европейската квалификационна 
рамка (EQF), Европейска система за кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) и Европейската класификация 
на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите 
(ESCO).

Съвместният квалификационен профил включва четири основни 
области на дейност:

1. Разработване, изпълнение и прилагане на принципите на между-
народния маркетинг, включително наблюдение и проучване на 
международните пазари;

2. Прилагане на управлението на международния бизнес и на упра-
вление на риска и промените;

3. Осъществяване на външна търговия и обслужване на междуна-
родните пазари;

4. Използване на умения по чужди езици и междукултурни компе-
тенции по отношение на международната комуникация.

Всяка от горепосочените основни области на дейност е допълнително 
дефинирана по отношение на резултатите от обучението (знания, уме-
ния и компетенции). Това е направено въз основа на подход, ориенти-
ран към действие, който интегрира трите елемента. 
Партньорите по проекта препоръчват обучение в рамките на 600 часа. 
Обучението е еднакво подходящо както за работещи, така и за търсе-
щи нова работа. Времетраенето на отделните модули е съобразено с 
изискванията относно знания, умения и компетенции. 
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Съвместна учебна програма в областта 
на международната търговия

Съвместният курс за професионално образование и обучение (ПОО) 
за експерти по износа на ниво 6 от Европейската квалификационна 

система е разработен въз основа на изготвения Съвместен квалифика-
ционен профил на експерта по износа, на преглед на съществуващите 
висши курсове за ПОО в Гърция, България и Румъния, на основните 
елементи на подобен курс в Германия и на база на заключенията от 
третия работен семинар, организиран дистанционно от Букурещ.
Курсът е от 600 часа, има четири модула за обучение и включва 
базирано на работа обучение и фази на европейска мобилност, както е 
описано в следващата таблица:

Съвместен курс за ПОО за експерти по износа

Модули на 
обучение Часове Креди-

ти

Обучение, 
базирано на 
работа (%)

Съвместни 
електронни 
класни стаи 
/електрон-
на мобил-

ност

Мобил-
ност

Управление 
на междуна-
родния бизнес

150 25 40 часове 
(26,7%)

ДА ДА

Междунаро-
ден маркетинг

150 25 40 часове 
(26,7%)

ДА ДА

Международ-
ни трансакции

200 33 80 часове (40%) ДА ДА

Многоезико-
ви умения и 
междукултур-
на компетент-
ност

100 17 80 часове (80%) ДА ДА

Общо 600 100 240 часове (40%)

Вид на курса Повишаване на уменията / Професионална 
специализация

Входящи изисквания
Бакалавърска степен и / или завършени 
курсове за ПОО и професионален опит до 
ниво 5 на EQF.

Език на обучение и 
изпитване

Английски 
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Този курс може да бъде осигуряван съвместно от вътрешните структу-
ри за ПОО на висши учебни заведения (ВУЗ) и други външни доставчи-
ци на ПОО на ниво висше образование в ЕС.

В допълнение, съвместният курс може да бъде съпроводен с: 
- подходящ механизъм за оценка на качеството (критерии и про-

цедури), базиран на принципите на EQAVET.
- съвместна схема за сертификати (стандарти, критерии и проце-

дури) относно придобитите умения, която да е съвместима с на-
ционалните сертификационни процедури.

Втора управленска среща

София, България, (УНСС-ИСК) 
14 & 15 ноември 2019
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Оценка на качеството по EXPOVET 

Разработената система за оценка на качеството подпомага плани-
рането, прилагането и оценката или прегледа на съвместната про-

грама в областта на международната търговия. Тя включва одобрени 
процедури за разработване и актуализиране на курса на обучение (съ-
държание, педагогически методи), прилагане на преподавателските и 
обучителните дейности на два терена (аудиторията, компанията) и на 
терени в чужбина (e-мобилност или физическа мобилност).

За целите на съвместната програма са използвани следните рамки и 
схеми за осигуряване на качеството  и адаптирани към EXPOVET:

1) EQAVET - Европейската рамка за осигуряване на качеството в 
професионалното образование и обучение 

2) EQAVET – за обучение на работното място 
3) Европейският подход за осигуряване на качеството на съвместни 

програми
4) Съществуващите положения за осигуряване на качеството в сис-

темата за „чиракуване“
Системата за осигуряване на качеството по EXPOVET включва контрол-
ни списъци, които трябва да се следват от организациите в EXPOVET 
(организациите, които провеждат курса, организациите, планиращи кур-
са, и координаторът по EXPOVET, който преглежда курса и подкрепя 
предоставящите организации). Партньорите по EXPOVET се съгласяват, 
че EXPOVET следва основните съвместно определени цели. Партньор-

Втора тематична работна среща

София, България (УНСС-ИСК) 
14 ноември 2019
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ството назначава мениджър по качеството или в рамките на координа-
тора по EXPOVET. Координаторът по EXPOVET в Асоциацията на иконо-
мическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион 
е основната бизнес единица на EXPOVET и следователно носи отговор-
ност за осигуряване на качеството.
Всички организации се подчиняват на изискванията за качество и проце-
дурите за акредитация, установени от съответния регулаторен регионален 
или национален механизъм. Всички участващи организации са акредити-
рани в собствената си национална регулаторна рамка и курсът е акредити-
ран в съответствие със спецификациите на ISO 17204. Компаниите, участва-
щи в EXPOVET, също следват своите собствени секторни или организацион-
ни изисквания за качество.
Подходът EQAVET се прилага дотолкова, доколкото:

1.  Осигуряването на качеството при планирането на EXPOVET курса 
или на съществуващите/разширяващите се партньорства включ-
ва -  анализ на потребностите от квалификация, споразумения за 
организация и бюджет, които са в основата на курсовото предло-
жение;

2.  Осигуряване на качеството при осъщесвяването на EXPOVET 
курса включва преподавателски и административен персонал 
в университетите и организациите за продължаващо обучение, 
компаниите, фазата на мобилността, както и транснационалното 
управленско звено. То също така включва специфични изисква-
ния за обучение в работна среда и мобилността. 

3.  Осигуряване на качеството в оценяването предполага механизми 
за събиране на данни, както и дефинирането на показатели на 
място.

4. Осигуряване на качеството при прегледа на EXPOVET означава, 
че резултатите от анализа на данни се дискутират съвместно 
и водят до предложения, които са видими и осъществявани от 
упълномощените за това лица.
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Пресконференция

София, България (УНСС-ИСК) 
14 ноември 2019

Меморандум за разбирателство за създаване 
на обща структура за сътрудничество

Създадена е обща устойчива мрежа за сътрудничество между участ-
ващите Университети/Организации предоставящи обучение (на ниво 

висше образование) и Бизнес асоциации/Организации, с цел да се оси-
гури прозрачност, съпоставимост и взаимно признаване на квалифи-
кациите между участващите висши училища, базирана на принципите 
на ECVET, както и да осигури собственост и съвместно управление на 
EXPOVET.
Меморандумът за разбирателство, след коригирането му по време на 
четвъртата работна среща в Солун, обхваща споразумението, до което 
достигат страните относно съвместната мрежа и по отношение на очак-
ваните ефекти от всички партньори. 
В началото партньорите по EXPOVET подписват Меморандума за раз-
бирателство, но всички други висши училища, организации за продъл-
жаващо обучение във висшето образование, представителни органи на 
МСП и износители биха могли да се присъединят към тази устойчива 
мрежа за сътрудничество.
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По-конкретно, за да се осигури качествена и ориентирана към пазара 
на труда квалификация за учащите, за нейното качествено и ефективно 
предоставяне, страните се споразумяват за следното:

1)  да подкрепят създаването на Координационна структура и да оп-
ределят служител, който да изпълнява ролята на координатор и да 
наблюдава и улеснява изпълнението на споразумението, и всички 
ангажименти, произтичащи от настоящия Меморандум за разбира-
телство; 

2)  да присъстват и участват активно в Общото събрание и срещите на 
Управителния комитет;  

3) да подържат предлаганата квалификация в съответствие с нуждите 
на пазара на труда;

4)  да осигурят изпълнението на програмата чрез осигуряването на 
адекватни ресурси за преподаване и обучение;

5)  да си сътрудничат с организации, предлагащи обучение на работ-
ното място и да предлагат подкрепа на организации чрез коорди-
национната структура;  

6)  да следват съвместно договорените процедури за подбор и прием 
на обучаеми лица;  

7)  да осигурят виртуална или физическа мобилност на учащите лица;
8)  да се ангажират да спазват правилата за изпити, методите за оце-

няване на студентите, както са договорени в общата учебна про-
грама по EXPOVET;

9)  да се ангажират, че резултатите от обучението, постигнати от обу-
чаемите в периода на тяхната мобилност, осъществена във фирми 
в чужбина или в университети или центрове за учене през целия 
живот, ще бъдат признати;  

10) да предоставят информация на страните, подписали меморандум, 
за всякакви промени в правната рамка на висшето образование 
или професионалното образование и обучение, които могат да по-
влияят на съвместната програма.

По отношение на мобилността, за осигуряване на качеството и взаимно 
признаване към Меморандума за разбирателство има приложение, кое-
то съдържа:

1) Образец на споразумение за обучение;
2) Съвместна харта за качествено вътрешнофирмено обучение;
3) Съвместна харта за обучение в университета.
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Пресконференция

Солун, Гърция, (SEVE)
10 декември 2019

Защо ЕXPOVET е толкова уникален?
Основните привлекателни елементи на курса EXPOVET са:

- гъвкава структура на модулите в структурата;
- съчетание на занимания в клас и работа/стаж в компании;
- взаимно признаване на придобитите умения;
- съвместно участие на преподаватели от различни страни;
- наличие на e-learning класна стая;
- наличие на елемент на европейска мобилност;
- език на преподаване – английски;
- теми, насочени към съвременните изисквания на пазара на труда; 
- проектно-ориентирано обучение;
- високо качество на учебните материали;
- използване на иновативни и интерактивни методи на преподаване;
- използване на системи за оценка на качеството.
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Добавената стойност на обучението е висока, защото:

▶ няма подобна съвместна квалификационна програма в тази 
сфера на това равнище на образование в Гърция, България или 
Румъния.

▶ програмата интегрира признати мобилности и е-мобилности 
чрез предлагане на онлайн занятия на английски по избрани 
предмети или чрез изграждането на студентски групи от три 
университета.

▶ изработената съвместна квалификационна програма интегри-
ра обучението на място или по-конкретно обучение чрез стаж в 
страна, различна от страната на пребиваване на студента. 
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Сътрудничество по проекти

Гърция

Университет Аристотел в Солун 
(AUTH)- Център за образование и 
продължаващо (CELL)
www.auth.gr

Германия
Федерален институт за професионално 
обучение (BIBB)
www.bibb.de

Гърция
Асоциация на гръцките износители 
(SEVE)
www.seve.gr

Гърция
EURICON Consultants
www.euricon.gr

България

Университет за национално и 
световно стопанство – Институт за 
следдипломна (IPS)
www.ips.bg

Румъния
Икономически университет в Букурещ 
(ASE)
www.ase.ro

Гърция

Асоциация на икономическите 
университети от Югоизточна Европа и 
Черноморския регион (ASECU)
www.asecu.gr

 



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на 
настоящата публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите 
и не може да се търси отговорност от Комисиятаза всяка 

употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея

Начало на проекта: 15.12.2018 г.
Край на проекта: 31.03.2021 г.

7 партньора

4 страни


