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1. Въведение 

Тренировъчното предприятие (ТП) е ръководена от стажант компания, която функционира като 

истинско предприятие. То представя бизнес процедурите, продуктите и услугите на истинско 

предприятие. ТП наподобява реално предприятие по своята форма, организация и функции. 

Под ръководството на обучител и бизнес наставници стажантите създават своите практически 

предприятия - от разработване на продукти и производство, дистрибуция и продажби, 

маркетинг и човешки ресурси, счетоводство/финанси до уеб дизайн. 

 

Повечето практически предприятия във висшите училища работят в сътрудничество с компания, 

която идва от реалния бизнес свят и функционира като бизнес ментор. Бизнес менторът дава 

съвети и идеи на обучителите и стажантите относно процесите и начина на управление на един 

бизнес. Бизнес менторът може да предостави реални продукти и услуги за продажба във 

виртуалната среда. В някои случаи бизнес наставниците участват в процеса на набиране и 

оценяване на студентите. 

 

Бизнес менторът е ключов помощник в разработването и провеждането на бизнес дейностите. 

Наставникът въвежда реалния бизнес свят в ТП, като съветва обучаващия и обучаемите относно 

актуалните практики и процеси на работното място. Той може да помогне при провеждането на 

интервю с студентите за техния екип или позиция в предприятието, да предложи начини за 

ефективно популяризиране на техните продукти или да им помогне да определят подходящи 

организационни мерки, които да отговарят на тяхната продуктова гама.  
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2. Ползи от тренировъчните предприятия за компаниите ментори 

В рамките на проекта HEIPNET бяха разгледани ползите за компаниите-наставници от 

сътрудничеството и наставничеството на ТП на ВУЗ. Ето някои от ползите за компанията-

наставник: 

- Добре обучена работна сила 

- Намаляване на разходите за набиране на персонал чрез наемане на добре обучени 

възпитаници на ТП 

- Съкращаване на периода на установяване 

- Избягване на грешки при назначаване на служители 

- Ефективна система за оценяване 

- Осигуряване на добри възможности за връзки с обществеността 

- Даване на възможност на компаниите да подкрепят общността по практичен начин. 

- Безплатни продуктови/пазарни проучвания за продукти от световната мрежа на ТП 

- Повишаване на местната видимост 

- Маркетинг, специално насочен към младите хора  
 

3. Ползи от компаниите ментори за тренировъчните предприятия 

Проектът HEIPNET също така проучи ползите за ТП на висшите училища от сътрудничеството и 

съвместната работа с компаниите ментори. Ето някои от ползите за ТП: 

- Разширяване на връзката между висшето училище и частния сектор 

- Сътрудничество с мултинационални компании за международни училища с различни 

кампуси 

- База данни с контакти за международни фирми 

- Сътрудничество в учебни програми с различни университети за един или повече 

семестри 

- Набиране на кандидати за стажове в реална компания 

- Търговски операции на ръба на реалността със симулации в реалния свят 

- Големите или добре познати компании са добри маркетингови елементи за 

концепцията 

- Помощ в работата за насърчаване на сътрудничеството между ТП 
 

В Австрия бизнес колежите се опитват да работят в тясно сътрудничество с регионалните 

предприятия - сътрудничеството е полезно. 

От 2014 г. насам ТП включват задължителни стажове, така че тясната връзка с реални компании 

е от съществено значение. ТП е задължително във ВУЗ в Австрия и един семестър включва 

изучаване на преподаване в ТП с акцент върху сътрудничеството между бизнеса и ВУЗ. 
 

4. GDPR и базата данни за бизнес партньорства 

Базата данни за бизнес партньорства отчита внимателно съображенията на GDPR и защитата на 

данните, като се има предвид, че базата данни е предназначена за педагогическа употреба. 

Освен това връзките с бизнес партньори се основават на личните връзки между лицето в 

предприятието-наставник и предприятието-практик, като при тези връзки трябва да се вземат 

предвид и правата за защита на данните на служителите на предприятието в реалния свят. 
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HEIPNET създаде база данни за бизнес партньорство, която е от полза за висшите училища и 

студентите от целевата група, като същевременно се запазва поверителността на данните и 

спазването на GDPR. Всички уебстраници, набори от данни и входове са в съответствие с GDPR 

и тези раздели на уебприложението на мрежата са достъпни само за вход. 
 

5. Опит в разработването на бази данни 

Разработването на бази данни е процес от две стъпки. Първият беше добавянето на 2 полета за 

данни към настоящото уеб приложение. Това са областта на обучение на ВУЗ-а и името на 

компанията ментор. Тези два стандарта за данни са нови за нас като мрежа и досега не е имало 

събиране на данни за тези данни. Събирането на данни за имената на фирмите на менторите се 

прокарва с допълнително поле в уеб приложението. 

Това доведе до усъвършенстване на съществуващата система за събиране на данни, както и до 

предоставяне на таблици с данни, интегрирани в специална уебстраница, на която ВУЗ-овете 

могат да намират и разпространяват данни за своите дейности и услуги във връзка с ТП. 

Втората стъпка е план за коренна промяна на стандартите за данни, използвани от нашата 

асоциация. Преди създаването на HEIPNET разполагахме с набор от стандарти, които бяха 

създадени за първи път в началото на 90-те години на миналия век, като оттогава на всеки 

няколко години се извършваха постепенни промени. Последната голяма промяна в стандартите 

беше през 2016 г., когато бяха добавени допълнителни полета за целевата група, както и други 

полета за данни. Новите стандарти, въведени в HEIPNET, включват специално поле за целевата 

група на висшите училища. 

Тази втора стъпка беше основна за нашата мрежа, тъй като включва техническа адаптация, която 

засяга националния софтуер за събиране на данни на всяка страна членка, която използва своя 

национален софтуер за свързване с уеб услугата на мрежата чрез приложение за Windows. 

Страните, които не разполагат с национален софтуер, използват уеб приложението на мрежата 

за обработка на бази данни и транзакции и се възползват от новите таблици за компаниите 

ментори и полетата за целевите групи на висшите училища. 

Това означава, че страните с национален софтуер са принудени да направят технически и кодови 

адаптации на своите национални системи, което е свързано с инвестиции на време и пари, тъй 

като програмните адаптации са важни за промяната на стандартите за данни и уеб услугите. 

Решенията за прилагане на тези нови стандарти за данни за ВУЗ-овете бяха взети на базата на 

цялата мрежа (т.е. от всички държави, които използват концепцията за ТП, а не само от 

партньорите на HEIPNET), както и решенията дали тези полета да са незадължителни или 

задължителни, а също и какво очакваме от другите целеви групи (например училищата за ПОО 

не трябва да въвеждат полета за обучение, а само ВУЗ-овете, но това може да се промени, ако 

е от полза за ВУЗ-овете). 

ВУЗ-овете се нуждаят от специализирана система за търсене на информация за други ВУЗ-ове и 

за намиране на партньори както за оперативни, така и за изследователски цели, в допълнение 

към базата данни за бизнес партньори. Понастоящем в нашата база данни има 154 ВУЗ-а. За 

проекта HEIPNET разработихме начин, по който ВУЗ-овете да намират информация за други ВУЗ-

ове в мрежата. Също така тази база данни може да се използва за намиране на информация за 

настоящи ВУЗ, за да се свържат с нови ВУЗ. 
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Целта е ВУЗ-овете да могат да си взаимодействат с други ВУЗ-ове и с реални предприятия, тъй 

като това е уникална целева група, която търси други ТП и предприятия от целевата група на 

ВУЗ-а за търговски операции, но и за педагогически обмен (изследвания и др.). 

Следните полета вече са достъпни за всички висши училища в нашата мрежа:

- Име на ВУЗ  

- Град, държава  

- Контакт с ВУЗ (напр. департамент)  

- Наименование на ТП  

- Контакт с ВУЗ-а (имейл, социални медии)  

- ТП, свързана област на изследване  

- ТП общо описание на търговската дейност  

- Име на ментора на ТП 

- Размер на ментора на ТП 

- Контакт с ментора на ТП (имейл/друг)
 

Проблеми, които трябваше да бъдат разрешени в рамките на разработването на базата 

данни:  

1. Информация за базата данни - от коя база данни се изтеглят данните?  

2. Общ достъп - какво да кажем за всички ВУЗ-ове, които не използват уеб приложението? 

3. Ограничен достъп - гарантиране, че данните с ограничен достъп не са публично 

достъпни, но все пак са достъпни при поискване за изследователски цели или за други 

цели. 

4. GDPR - ограничаване на достъпа до лични данни (лични контакти, имена, имейли и др.) 
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6. Проучване на бизнес менторите на ВУЗ 

Беше създадено онлайн проучване, което беше изпратено до всички 154 висши учебни 

заведения в мрежата на ТП. Резултатите от проучването бяха използвани за попълване на 

страницата за търсене на партньори от ВУЗ. 

 
 

7. Допълнително поле с данни за менторите 

В уеб приложението, използвано от всички ВУЗ-ове в мрежата, е кодирано допълнително поле 

за данни за наставниците. Полето се актуализира чрез уеб услуга и се споделя на всички 

платформи в мрежата. Това поле за данни е нов стандарт за споделяне на информация за 

фирмата на наставника. 
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8. Възможност за търсене в жълтите страници за висшите училища 

В уеб приложението за търсене на търговски партньори на ТП сме кодирали възможността за 

търсене чрез целева група, включително висше образование (ниво 6-7 по ISCED). Това дава 

възможност за създаване на списък с висши училища и изтеглянето му за търговски цели. То 

също така позволява на ВУЗ-овете да развиват своята мрежа и да разберат какви бизнес 

ментори използват партньорските ВУЗ-ове за своите търговски операции. 

 

 

 

9. Страница на Iframes за търсене по целева група на ВУЗ 

Създаден е Iframe за пазарния списък на ТП, за да се осигури възможност за търсене по целева 

група на ВУЗ, кодиран за връзка със страницата на уеб приложението. Всяко ВУЗ, което има 

достъп чрез своя национален портал, може да получи достъп до рамката за пазарния списък, 

включително филтъра за целевата група. 
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10. Статистически страници за броя на ТП по целеви групи 

Страницата на уеб приложението, съдържаща подробна информация за всички ТП по света по 

целеви групи, е достъпна за всички ТП по света. Преди това тази страница беше вътрешна 

разработка и не беше достъпна за ТП във висшите учебни заведения. Основните целеви групи 

бяха разширени от институционални (училища и ВУЗ-ове) и пригодност за заетост (обучение на 

възрастни), за да се раздели училището на различни нива, за да се идентифицират и филтрират 

конкретно институционалните практически предприятия във ВУЗ-ове, ПОО и 

общообразователни училища. 
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11. Генериране на списък с имейли на HEI 

Разработен е генератор на списък с определени ВУЗ-ове за изпращане на съобщения до всички 

ВУЗ-ове в мрежата на ТП. Генераторът на списъци е достъпен само за PEN Worldwide, за да се 

запази съответствието с GDPR. 

 

12. Световна база данни за партньорства с висши училища 

Разработена е страница с обобщение на всички световни статистически данни за всички ТП на 

ВУЗ по света. Преди това тази страница беше вътрешна разработка и не беше достъпна за ТП. 

Страницата предоставя актуален списък на всички Предприятия за бизнес менторство, които са 

въведени в базата данни, заедно с описание (ако също е въведено). 
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13. База данни за бизнес ментори 

Изготвен е списък с резултатите от качването в базата данни, който дава възможност да се 

изброят 411 настоящи предприятия-ментори в свързаната с HEIPNET мрежа на ТП: 
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14. Информационен лист за бизнес менторите на HEI 

Създадена е листовка за разпечатване във формат А4, включваща всички предимства на 

компанията ментор:  

  



 
 

13 | ВУЗ Тренировъчно предприятие и бизнес партньорства  
      Ръководство за потребители на бази данни 
 

Включване на иновативно обучение чрез работа 

и бизнес партньорства при разработването на учебни програми във ВУЗ 

 

15. Проучване на тренировъчните предприятия на висшите училища 

Беше създадена и разпространена анкета, предназначена за обучители на практически 

предприятия във ВУЗ. Тези данни бяха използвани за попълване на базата данни, както и за 

разпространяване на резултатите от проекта HEIPNET както сред ВУЗ-овете, така и сред 

наставниците на предприятия. 
 

Поддръжка и услуги 

Информация, която да помогне на Центъра за координиране на ТП да предоставя засилена 

подкрепа на висшите училища. 
 

Търговски операции 

Информация за търговските операции на ТП, включително връзки с други ВУЗ-ове. 
 

Онлайн среща за работа в мрежа 

Организирахме онлайн среща за създаване на мрежи за ТП от висшите училища. Срещата беше 

използвана за планиране на бъдещи срещи и дейности, които да ни помогнат да изградим 

чувство за общност между ТП от ВУЗ-овете и бизнес менторите след приключването на проекта 

HEIPNET. 

 


