
 

 

 

 

  

HEIPNET 

Включване на иновативни,  

практически методи на обучение 

и бизнес партньорства в разработването на  

учебни програми за висшите учебни заведения 

 

 

Водещ партньор за разработване на препоръки: 

Университет за национално и световно стопанство 

(УНСС) 

 

 

За тренировъчни 
предприятия 

Усъвършенстване на 
учебната програма 

 

Препоръки 



 

 - 1 -  
 

 

 

 

 

 
 

Автори: 
Христо Маврудиев 

Рима Бачиулите 

 
Рецензенти: 

Елизабет Рибенбауер 
Валентина Берета 

Скот Мичъл 
Мариус Игнатонис 
Сигуте Езерскене 

  

Препоръки за тренировъчни предприятия 
Усъвършенстване на учебната програма 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ  

Това ръководство е изготвено като част от проект, който получи финансиране от 

програма "Еразъм+" в периода 01.11.2019 г. - 31.05.2022 г. (номер на договора: 2019-

1-LT01-KA203-060514). 

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не 

представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите 

на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се 

в нея информация. 



 

 - 2 -  
 

 

 

Съдържание 

Въведение и преглед на концепцията........................................................................................................3 
1  Основни компетенции ..............................................................................................................................5 

1.1 Изброяване на ключовите компетентности за всички учебни програми/равнища s .. 5 

1.2 Включване на теоретично обучение ........................................................................................................ 9 
2 Заявления по предметни области ..................................................................................................... 11 

2.1 Конспект на учебната програма - разлики в учебната програма по предмети ............. 11 

2.2 Вариации на формата в зависимост от предметната област ................................................... 15 

2.2.1 Примери за практическа работа по учебни предмети ....................................................... 16 

2.2.2 Най-добри практики по предметни области .......................................................................... 20 

2.3 Вариации според нивото на обучение.................................................................................................. 21 

2.3.1 Примери за практическа работа по нива на обучение ...................................................... 21 

2.3.2 Най-добри практики по нива на обучение ............................................................................... 23 
3  Методи за оценяване и анализ .......................................................................................................... 25 

3.1 Оценяване и преценяване по предмети .............................................................................................. 25 

3.2 Оценяване и класиране по нива на обучение ................................................................................... 35 
4  Връзка с реалния свят ........................................................................................................................... 37 

4.1 Сътрудничество с компания ментор ..................................................................................................... 37 

4.2 Връзка с реалния свят на работа в областта на обучението ................................................... 39 
5 Търговски операции ................................................................................................................................ 43 

5.1 Различия по държави - процеси на управление на бизнеса ..................................................... 43 

5.2 Търговия и търговия с други целеви групи ...................................................................................... 51 
6 Междуинституционално сътрудничество .................................................................................... 53 
Изводи и прозрения ......................................................................................................................................... 56 
Допълнения .......................................................................................................................................................... 58 

Приложение 1.  Пример за шаблон на курс А .................................................................................................. 58 

Приложение 2.  Пример Б за шаблон на курс .................................................................................................. 60 

Приложение 3.  Пример за шаблон на курс В .................................................................................................. 62 

Приложение 4.  Пример за шаблон на курс D .................................................................................................. 65 

Приложение 5.  Пример за шаблон на курс Е .................................................................................................. 68 

Приложение 6.  Етапи на подбор на персонала, цел и работен процес............................................. 70 

Приложение 7.  Етапи на набиране на персонал, цел и работен процес .......................................... 71 

Приложение 8.  Етапи, цел и работен процес на работното време на служителите ................. 72 

Допълнение 9 . Етапи на фирмената документация, цел и работен процес .................................. 73 

Приложение 10.  Етапи на здравословни и безопасни условия на труд, цел и работен процес
 74 

Приложение 11.  Етапи на организационната култура и политиката за персонала, цел и 
работен процес ................................................................................................................................................................ 76 

Приложение 12.  Етапи на организация на срещата, цел и работен процес .................................. 78 

Приложение 13.  Етапи на прехвърляне и уволнение на служител, цел и работен процес .. 79 

Приложение 14.  Пример за въпросник за екипно сътрудничество .................................................. 80 
Препратки ............................................................................................................................................................. 82 



  

 3  
 

 

 

Въведение и преглед на концепцията 

 

Разработването на Препоръки за подобряване на учебната програма в учебното предприятие 

и включването им в представения материал е продиктувано от необходимостта да се сподели 

опитът, натрупан от различните висши учебни заведения в отделните държави, и да се 

предостави на всички заинтересовани страни. Опитът в тази насока не е идеален, въпреки че 

има страни, които имат дългогодишно практическо приложение. Представеният материал 

има за цел да подпомогне развитието и разпространението на обучението чрез Тренировъчно 

предприятие (ТП) във висшите учебни заведения в различните образователни степени - 

бакалавърска и магистърска. Цялата информация, представена в тези препоръки, се основава 

на настоящите учебни програми, прилагани от различни университети от различни страни, 

както следва: 

• Вилнюс колегия / Университет за приложни науки (Vilniaus kolegija/University of 

Applied sciences (VIKO)), Литва: Международен бизнес, Международна търговия, 

Управление на туризма, Управление на рекламата, Творчество и иновации, Управление 

на предприятия, Управление на хотели и ресторанти. 

• Държавен университет за приложни науки в Клайпеда (Klaipeda State University of 

Applied Sciences), Литва: Транспортна логистика, Автомобилно и транспортно 

инжинерство, Хранителни технологии, Туризъм, Бизнес, Финанси, Счетоводство, 

Управление на институции и дружества. 

• Университет на Павия (Università degli Studi di Pavia (UNIPV)), Италия: Икономика. 

• Университета в Грац (Universität Graz (UNIGRAZ)): Бизнес. 

• Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България: Счетоводство. 

Икономическото развитие на една страна зависи от конкурентните характеристики и 

активното участие в бизнеса. В този контекст икономическото образование и разбирането на 

бизнес обучението, започващо от ранните години, е много важно. Студентите трябва да 

придобият компетенции на високо ниво, които да им позволят да бъдат гъвкави, адаптивни 

и конкурентоспособни на пазара на труда. Те имат добра възможност да придобият 

необходимите умения или да усъвършенстват съществуващите, докато работят в 

тренировъчно предприятие. 
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Целта на практическата програма е да се развият практически предприемачески умения по 

време на работа в предприятие, като се възпроизвеждат операциите на реално предприятие, 

за да се организират, планират и контролират операциите по създаването, дейността на 

предприятието и неговите отдели, да се управляват документите на персонала, да се 

организира работата с клиенти, да се управляват потоците от информация, да се запознаете 

със счетоводен софтуер.  

Обичанието в ТП допринася за обучението по предприемачество, като дава на студентите 

разбиране за това как да организират работата на дружеството, да развиват умения за работа 

в екип, да осъществяват практическа работа, докато изучават теория, както и като учи 

студентите да работят с реална документация, да работят правилно с офис оборудване и 

софтуер и им дава възможност да придобият практически бизнес опит.  

По своята форма ТП наподобява реална компания и търгува с други компании на пазара на ТП, 

но продуктите и услугите са симулирани. Търговията с други ТП е съществен компонент на 

концепцията. ТП търгуват помежду си в затворена икономика (международен пазар на ТП, 

координиран от PEN Worldwide в партньорство с националните централни офиси и с местните 

институции за образование и обучение) в съответствие със строги търговски принципи. 

Глобалната мрежа на ТП се състои от хиляди ТП. Тренировъчните предприятия симулират 

търговска среда, но реални пари никога не сменят собственика си, като резултатът за 

служителите е виртуална заплата в края на месеца. 
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1  Основни компетенции 

Препоръка 1: Фокусирайте се върху компетенциите, необходими за стартиране, 

управление и развитие на бизнес.  

В тренировъчното предприятие на ВУЗ-а студентите имат възможност да придобият умения 

въз основа на придобитите знания и да се научат да вземат самостоятелни решения на 

съответното управленско или аналитично ниво в организационната структура на 

предприятието. На студентите се предоставят възможности да вземат решения от различни 

позиции - като студенти, като служители, като ръководители на своето предприятие. 

Учебната дисциплина представлява комплексна възможност за учене, ориентирана към 

действията на студентите, при която те преживяват, развиват и разсъждават върху микро- и 

макроикономическите структури и процеси. Студентите се насърчават да разглеждат 

работата в тренировъчното предприятие от три различни гледни точки: като учащи - 

разсъждават върху тренировъчното предприятие като място за учене; като служители на 

предприятието - прилагат теоретичните си знания в бизнес среда и като бъдещи 

учители/предприемачи - изучават създаването и поддържането на такава симулация. Чрез 

активното си участие в тренировъчното предприятие като учебна среда студентите 

придобиват компетентности по отношение на вземането на решения и отговорността, като 

развиват своите професионални, социални, методически и личностни умения. 

1.1 Изброяване на ключовите компетентности за всички учебни 

програми/равнища s 

Препоръка 1.1: Насърчаване на предприемаческите компетенции в 

сътрудничество с различни ВУЗ-ове, заинтересовани страни и личности в 

областта на предприемачеството. 

По време на обучението си във ТП студентите участват активно в образователния процес, така 

че в бъдеще да могат да разпознаят потенциала си на пазара, да се възползват от собствените 

си умения и да бъдат сигурни, че ги използват. 

Обучението в ТП е курс на обучение, който предоставя на студентите възможност да се 

запознаят с предприемачеството - процес на създаване на стойност чрез разпознаване и 

разработване на възможности в бизнес среда под надзора и с помощта на обучител. 
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След като завърши практиката, студентът ще може да: опише процедурата за създаване на 

фирма, учредяване, създаване на организационно-управленска структура, описание на 

индивидуалното работно място, изготвяне на длъжностни характеристики, организиране на 

срещи, прилагане на средства за обработка на информация, изготвяне на регистри на 

документите, извършване на пазарни проучвания, изготвяне на поръчки и договори за 

покупка на стоки, прилагане на маркетингови методи, организиране на продажбите на стоки, 

сключване на договори за сътрудничество, представяне на себе си, на фирмата, изчисляване 

на възнагражденията на служителите, развитие на отношенията на фирмата с чуждестранни 

партньори, изготвяне на документи на фирмата, учредяване, оценка на дейността на фирмата 

(клона). 

Рамката на EntreComp [1] е разработена на европейско ниво с цел насърчаване на 

предприемачеството и свързаните с него компетенции. Рамката е разделена на три 

взаимосвързани и взаимообвързани области на компетентност, които са: 1) идеи и 

възможности, 2) ресурси и 3) действие. Тези области отново са разделени на 5 различни 

компетентности. В модела EntreComp не са изброени основни компетенции, тъй като всички 

компетенции са важни. Освен това няма йерархия кои елементи трябва да бъдат подредени 

първо. Въпреки това в таблица 1 е направен опит да се обяснят важните или възможните 

дейности в работата на ПЕ. По този начин са използвани определените примери за областите, 

разграничени в EntreComp, и съответните компетенции. В графата "Самооценка" обучаемите 

имат възможност да оценят собствените си компетенции преди започване на работата по ТП, 

както и след приключване на курса, и по този начин да проследят собственото си по-

нататъшно развитие. 

Стъпки, действия, насоки: Работни ситуации, конкурси за бизнес идеи, проучвания на случаи 

на компании, стажове, учебни посещения и "работа в сянка" могат потенциално да 

представляват много благоприятна учебна среда за развитие на предприемаческите 

компетенции в тренировъчните предприятия. 
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Таблица 1: Инструмент за самооценка въз основа на препоръките на EntreComp 

Идеи и възможности 

Компетенции Дейности по ТП Самооценка 

Откриване на 
възможности 

- Идентифициране на нови пазарни възможности и адаптиране на продуктовото портфолио  

Творчество  - Експериментиране с нови инструменти, напр. SCRUM4SCHOOLS и намиране на подходящи 
възможности за обучение 

- Разработване на нови маркетингови стратегии и създаване на съдържание  

 

Визия - Представяне на бъдещото развитие на предприятието и разработване на мисията на компанията  

Оценяване на идеи - Оценяване на различни идеи чрез използване на различни методи, напр. мултигласуване, 

класиране, ABC-анализ и др. 

 

Етично и устойчиво 
мислене 

- Отразяване на социалното, културното и икономическото въздействие на компанията 

- Действие като SMART ТП с фокус върху цифровизацията, устойчивостта и човешките ресурси 

 

Ресурси 

Компетенции Дейности по ТП Самооценка 

Самосъзнание и 
самоефикасност  

- Обмисляне и аргументиране на собствените си силни и слаби страни, също и чрез кандидатстване 
за специален отдел в ПУ, преди да започнете работа в ПУ.  

 

Мотивация и 
постоянство  

- Укрепване на способността за решаване на проблеми, устойчивост и постоянство чрез решаване на 
трудни задачи или проблеми, което се осъществява чрез самостоятелна работа и ориентирано към 

действие учене.  

 

Мобилизиране на 
ресурси  

- Самостоятелно търсене на възможни решения и придобиване на необходимите умения (например 
чрез изготвяне на декларация по ДДС, информация за законови промени). 
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Финансова и 
икономическа 
грамотност 

- Създаване на валиден модел в зависимост от оборота на предприятието чрез изчисляване на 

разходите, напр. за служители, наем, електроенергия и др.  
 

Мобилизиране на 
други 

- Вдъхновяваща роля на ръководител на екип; подкрепа на други членове на екипа; придобиване на 

нови клиенти и нови участници в събития, например Ден за онлайн търговия 
 

В действие 
Компетенции Дейности по ТП Самооценка 

Поемане на 
инициатива  
 

- Провеждане на събития, напр. информационна вечер за бъдещи студенти по ТП 
- Работа в отделите и процесите и посрещане на непредвидени предизвикателства 

 

Планиране и 
управление  

- Планиране и управление на събития, напр. ден за онлайн търговия, и определяне на планове за 
действие 

 

Справяне с 
несигурността, 
двусмислието и 
риска  

- Вземане на решения, напр. въвеждане на нови работни процеси или адаптиране и внедряване на 
нови продукти  

 

Работа с други хора - Съвместна работа в екип в определени отдели и процеси, както и между отделите  

Учене чрез опит - Преминете през целия кръг ПППД (планиране - правене - проверка - действие) 
- напр. процес на предаване  
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1.2 Включване на теоретично обучение  

Препоръка 1.2: Да се съчетае теоретичната подготовка с целта и задачите на ТП. 

Обучението по ТП в рамките на висшето образование следва да отговаря на общите 

изисквания за бакалавърска и магистърска степен. На тази основа в бакалавърската степен 

студентите се обучават в основните знания за работа в областта на ЧП и развиват съответните 

професионални умения. В магистърската степен обучението следва да се съсредоточи върху 

задълбочаване и надграждане на знанията, придобити при предходното обучение. 

Теоретичните и тренировъчните знания са като двете страни на монетата, като и двете са 

еднакво важни. 

Практиката по ТП се предлага да се проведе през 5-ия до 8-ия семестър, където студентите 

могат да приложат теоретичните знания по икономика на предприятието, управление на 

човешките ресурси и персонала, финанси и счетоводство, маркетинг, методология на 

приложните изследвания, управление на времето и проектите, проектиране на работното 

място и ергономичност, безопасност и хигиена на труда, бизнес право и професионална етика, 

потребителско поведение и пазарни проучвания, управление на взаимоотношенията с 

клиентите, управление на бизнес системи и технологии, стратегически промени и управление 

на иновациите, придобити в хода на обучението в рамките на 1-5 семестъра, в практиката, 

както и уменията за комуникация и сътрудничество, работа в екип чрез търговия помежду си 

чрез националния център и глобалната мрежа PEN Worldwide.  

В магистърската програма подходът на обучение, ориентирано към действие, е предпоставка 

за работа по ТП. Студентите вече носят със себе си входните изисквания по предметите 

маркетинг, мениджмънт, производство и логистика, счетоводство и финанси от 

бакалавърската програма по бизнес администрация. Така входните изисквания за 

магистърската програма по бизнес образование са различни и основната цел е да се запознаят 

студентите с метода на ТП и да ги въведат в него на своеобразно метаравнище, за да могат по-

късно да го прилагат и прилагат като учители. Следователно не става въпрос толкова за това 

да се научат студентите как да правят годишно приключване или как да създават 

маркетингова концепция. Това са аспекти, които студентите вече познават от предишното си 

бакалавърско обучение. По-важно е те да знаят как работи методът на ТП. Те научават това, 

като опознават ТП като компания, в която работят, и мястото на обучение, в което се обучават, 

както и от метаравнище като обучител. 
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Стъпки, действия, насоки: Актуализиране на съдържанието на курса по ТП въз основа на 

теоретичния опит на студентите и излагането им на нови предизвикателства, тъй като 

теоретичните познания помагат да се разбере защо една техника работи, а друга се проваля. 

Теоретичните познания и обучението са необходима част от експертните знания на 

студентите от ВУЗ. Съберете теоретичните знания на студентите по ТП за подготовка за 

управление на бизнес. Наблюдавайте дейностите на ТП, за да идентифицирате нови и 

подходящи знания.  
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2 Заявления по предметни области 

Препоръка 2: Да се създадат структури и официални роли за постоянно 

професионално обучение в сътрудничество на университетско ниво. 

Основната цел на тази част е да се представят различните възможности и варианти за 

разработване на учебната програма в зависимост от различните предмети на дейност на ТП. 

Представени са също така възможностите за вариации в самите учебни програми и 

възможностите за вариации във формата на учебната програма в конкретния предмет на 

дейност на ТП. 

2.1 Конспект на учебната програма - разлики в учебната програма по 

предмети 

Препоръка 2.1: Създайте ясна философия и набор от всеобхватни цели, които да 

ръководят програмата по ТП и решенията, които засягат всеки аспект на 

програмата/модула. 

Тази част има за цел да ви помогне в процеса на създаване на програмата за ТП. Можете да 

намерите различни примери за учебни програми в различни държави и университети. Това 

би могло да ви помогне да организирате стартирането на собствени индивидуални студенти, 

опиращи в университета до такива учебни програми: Финанси, Счетоводство, Туризъм, 

Мениджмънт. 

ПРИМЕР 1: България - Университет за национално и световно стопанство 

Студентите, които се обучават за работа в ТП, изучават дисциплината "Управление и 

организация на счетоводната дейност". В университета са сформирани и функционират три 

ТП към Финансово-счетоводния факултет - катедра "Счетоводство и анализ". В прилагания 

понастоящем учебен план тази дисциплина се изучава в бакалавърската степен - 7-ми 

семестър. Дисциплината е избираема и след началото на учебната година и формирането на 

окончателния брой студенти, избрали да изучават дисциплината, се формира съставът на 

съответното ТП. 

Работният график на физическите лица е с различен график и това помага на студентите да 

изберат най-подходящото за тях време за обучение. Единственото ограничение в тази насока 

е, че при попълване на състава на ТП в определен график, те трябва да изберат друг, удобен за 
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тях. Това определено насърчава студентите да бъдат активни и да поемат инициативата при 

избора си. От съществуващата практика това показва, че е добър критерий за проява на 

инициативност и интерес към бъдещата работа.  

След формирането на персонала на ТП започва същинската организационна работа съгласно 

учебната програма. Вж. приложение 1. 

ПРИМЕР 2: Литва - Държавен университет по приложни науки в Клайпеда  

Студентите по ТП работят в групи след разпределяне на задълженията. Те самостоятелно 

избират "колеги", т.е. служители на фирмите. За тази цел студентите могат да използват 

уменията си, придобити през предходните учебни години, за по-голям успех в 

сътрудничеството, работата в екип и мобилизирането на екипа, които бяха демонстрирани на 

тренировъчните занятия. 

Предлага се в дейността на всеки отдел на предприятието да бъдат ангажирани по 2-4 

служители, а в дружеството да има не повече от 16 работници. Всеки студент трябва да работи 

във всеки отдел на предприятието и да се запознае със спецификата на работа на всички 

отдели на предприятието. Всяко предприятие за ТП възнамерява да има следните основни 

отдели: Персонал, Финанси, Снабдяване, Продажби - Маркетинг. Не е необходимо обаче да се 

опитвате да направите един и същ студент на ръководни позиции във всички отдели, както и 

да задължите един и същ директор, който е избран за първи път в симулативна компания, да 

изпълнява тези задължения по време на цялата практика. 

  



  

 13  
 

 

 

Таблица 2: Резултати от учебната програма 

Учебна 

програма 

Резултати от учебната 

програма 
Резултати по предмета 

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 н
а

 

т
у

р
и

зм
а

 

Ще разбират процесите на 

управление на туризма и 

успешно ще анализират 

предоставянето и продажбата 

на туристически услуги в 

национална и международна 

среда. 

1. Ще анализира текущото състояние на бизнес ТП в 

националната и международната мрежа. 

2. Ще планира, организира и координира работата на 

служителите на ТП и отделите на компанията и ще се 

стреми към целите, поставени от Simulith и PEN 

Worldwide markets. 

3. Ще организира преговорите с клиенти и бизнес 

партньори от ТП на националния и международния 

пазар. 

Т
р

а
н

сп
о

р
т

н
а

 л
о

ги
ст

и
к

а
 

Подготовка на 

висококвалифицирани 

специалисти в областта на 

транспортното инженерство, 

които да могат да управляват 

логистичните вериги на 

пътническите и товарните 

потоци, технологичните 

процеси на транспорта и да 

решават сложни инженерни 

проблеми на мултимодалния 

превоз на товари. 

1. Студентите ще могат да разбират системата от правни 

актове на Република Литва и международни правни 

актове, както и законите, регулиращи дейността на 

дружествата и данъчната система, и да ги прилагат в 

професионалната си дейност. 

2. Ще може да прилага на практика международните 

изисквания, които регулират превоза на товари с 

различни видове транспорт. 

3. Ще може да извършва изчисления на товаропотока и 

пътникопотока, да оценява обема на трафика, 

направленията и пазарните условия и да изготвя 

доклади за проучвания. 

А
в

т
о

м
о

б
и

л
е

н
 т

р
а

н
сп

о
р

т
 

И
н

ж
е

н
е

р
и

н
г 

Целта на учебната програма е 

да подготви специалисти по 

транспортно инженерство, 

които да могат да работят в 

предприятия от транспортния 

сектор, самостоятелно да 

организират и извършват 

поддръжка, диагностика и 

ремонт на превозни средства, 

като прилагат иновативни 

технологични и 

организационни средства. 

1. Студентите ще могат да оценяват бизнес средата, да 

изготвят технологичен проект на фирма за поддръжка на 

автомобили, да планират и организират дейността на 

фирмата/отдела, да анализират резултатите от 

дейността си. 

2. Ще може да планира работата по поддръжката и 

ремонта на автомобила, да изготвя оценка на работата с 

помощта на програмата Audatex. 

3. Ще може да намира необходимата информация, да 

подготвя поръчки с помощта на програмата Autodata. 

4. Ще могат да определят необходимостта от човешки, 

материални и финансови ресурси в предприятията за 

поддръжка на автомобили. 

За повече информация вижте Приложение 2. 
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ПРИМЕР 3: Австрия - Университет Грац  

Департаментът за бизнес образование и развитие реализира две тренировъчни предприятия 

- eXpand (на английски език) и KFUNIline (на немски език). Студентите трябва да се запознаят 

със сложното поле на действие и опита на едно Тренировъчно предприятие - те ще могат да 

разсъждават критично върху метода. След като работят и се учат в Тренировъчните 

предприятия в продължение на един семестър, студентите ще могат да оценяват и прилагат 

различни роли на ЧП-учители и да разбират и контролират оперативните и икономическите 

структури и процеси. Студентите не само ще се учат как да моделират ТП - те също така ще 

усвояват методи за развитие на екип, модериране на група и ще задълбочават уменията си за 

разрешаване на конфликти, сътрудничество и работа в екип. За повече информация вж. 

приложение 3 . 

ПРИМЕР 4: Италия - Universita degli Studi di Pavia 

В специалност "Икономика и мениджмънт" чрез курса "SIMULIMPRESA" студентите се 

обучават да развиват умения за взаимоотношения, характерни за работното място, 

преживяват климата в компанията, за да намалят различията при намиране на работа, 

подобряват поведенческите си умения, прилагат придобитите знания и генерират нови 

знания, които могат да се използват в следващите етапи на обучението. За повече 

информация вж. приложение 4. 

ПРИМЕР 5: Литва - Vilniaus kolegija/Университет по приложни науки 

Основната цел на модела ТП е да подготви стажантите за евентуалното им навлизане в 

реалния бизнес свят, като приложи на практика теорията, която са научили в лекционната 

зала, в работна среда, подобрявайки пригодността им за заетост и предприемаческия им дух.  

Темата - Професионална дейност Практика: Моделиране на банковата ефективност има за 

основна цел - да даде знания и умения как практически се реализират функциите за оценка и 

управление на банковата ефективност и да се оценяват външните фактори, влияещи върху 

банковата ефективност и конкурентната среда, да се анализират управлението и данните на 

банковата информационна система FORPOST. Провеждат се срещи с представители на 

съществуващи банки (AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas, AS CITADELE BANKA и др.). 

С изучаването на курса по предприемачество студентите формират програма за управление 

на културни дейности, запознават се с бизнес идеята и нишата за търсене на нов бизнес, 

методите за оценка на бизнес идеята, компонентите на бизнес средата, бизнес планирането и 
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други аспекти на развитието на бизнеса. Студентите започват от бизнес идеята и завършват 

със създаването и регистрирането на симулативна компания в мрежата за тренировъчни 

предприятия Simulith. 

Застрахователното предприятие VIKO DRAUDA предлага на своите клиенти 

животозастрахователни и неживотозастрахователни продукти, администрира щети, изготвя 

финансови документи, договори, застрахователни сертификати, които се изготвят в 

съответствие със съществуващите правни закони на Република Литва. Застрахователното 

предприятие прилага професионалната информационна система DIS - уникално решение с 

интегрирани важни модули за застрахователния бизнес: създаване на застрахователни 

продукти, продажба, управление на клиентски данни, управление на застрахователни 

договори, администриране на застрахователни договори, управление на плащания на вноски, 

банкови сметки, администриране на щети, техническо обезпечаване и презастраховане, както 

и управление на информация за клиенти, посредници и длъжници. 

PE, например, е част от модула "Иновации и разработване на нови продукти". Цел - развиване 

на специализирани умения в областта на международния бизнес, управлението на 

иновациите и разработването на нови продукти. Съдържание - учебният модул се състои от: 

Иновации (IN) и Практическо обучение по бизнес (IB). В частта на модула IN студентите се 

запознават с иновационния процес, повишават компетенциите и уменията си за 

разработване, организиране и внедряване на иновации в бизнес контекст (5 ECTS). В модула 

IB студентите анализират и оценяват бизнес средата, ръководят създадена имитационна 

компания, управляват финансови и материални ресурси, отразяват и оценяват бизнес 

резултатите (5 ECTS). За повече информация вж. приложение 5. 

Стъпки, действия, насоки: преглед на последните проблеми и тенденции по предмета, 

както в рамките на страната, така и в международната мрежа, позволява гъвкавост и 

насърчава експериментите и иновациите на студентите в рамките на общата структура на ТП. 

2.2 Вариации на формата в зависимост от предметната област 

Препоръка 2.2: Да се проучат областите на управление на промените в средата на 

ТП, за да се постигне най-добрата промяна при разработването на учебната 

програма по ТП. 

В зависимост от предметната област целта на ТП може да бъде различна. Например, ТП може 

да бъде въведено с акцент върху основните бизнес познания, маркетинга или върху 

обучението на обучители. 
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2.2.1 Примери за практическа работа по учебни предмети 

Тематичните области на работа са важна предпоставка за конкретното разработване на 

учебни програми от университетите и важен елемент в практическата работа на конкретното 

ТП. Поради тази причина се очаква практическите примери за работа от различни 

университети и държави да бъдат много полезен инструмент при разработването на 

учебните програми и тяхното практическо приложение. 
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ПРИМЕР 1: Австрия - Университет Грац 

Целта на ТП eXpand и KFUNIline е да подготвят студентите за преподаване и ръководене на 

ТП. Ето защо ТП представлява комплексна възможност за учене, ориентирана към действията 

на студентите, при която те трябва да изпитат, развият и разсъждават върху микро- и 

макроикономическите структури и процеси.  Следващите примери ще дадат по-задълбочена 

представа за практическата работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KFUNIline е водещият доставчик на допълнително обучение на австрийския пазар на ТП. ТП се 

фокусира върху дългосрочното и отлично сътрудничество с нашите клиенти и доставчици. 

Членовете на ТП се стремят към укрепване и разширяване на тези бизнес отношения. Цялостното 

управление на качеството (TQM) е важен компонент на нашата корпоративна култура. До голяма 

степен философията на TQM ръководи начина, по който се извършват работните процеси в 

KFUNIline. Отговорностите включват обработката на всички входящи поръчки, ежедневното 

фактуриране и финансовото счетоводство, заплатите и данъците. Освен това те се грижат и за 

актуализирането на онлайн магазина, уебстраницата/блоговете, междинните финансови отчети 

и контролния доклад. 

Основните задачи за единия семестър са: обработка на всички входящи поръчки, финансово 

счетоводство, счетоводство на заплатите, декларация за авансов данък върху оборота, 

корпоративен данък, контролен отчет, междинен финансов отчет, сравнение на предимствата и 

недостатъците на различни софтуерни пакети за нова придобивка, изготвяне на спонсорска 

папка в сътрудничество с eXpand, преразглеждане на бизнес плана/изложението на мисията, по-

нататъшно разработване на TQM за KFUNIline и заклеймяването му, за да се направи книга за 

образци. 

Основната цел на eXpand International Consultancy GmbH е да даде възможност на ТП успешно 

да разширят възможностите си на националния и международния пазар, като им предостави 

персонализирани решения за консултации и пазарни проучвания. 

Цели на обучението. Основната цел е да бъдем партньор на високо ниво в областта на 

англоезичните услуги на националния и международния пазар на Тренировъчните предприятия. 

В качеството си на университетско Тренировъчно предприятие eXpand иска да оправдае 

очакванията, които се възлагат на него. ТП предоставя индивидуални консултантски услуги и 

анализи на международния пазар на ТП в цял свят. ТП предлага актуални и висококачествени 

решения за стратегически управленски решения. Работни процеси: ТП оценява и се стреми към 

цялостно управление на качеството, като отделя време да спре и да обмисли взаимодействията, 

сътрудничеството, ангажиментите на клиентите и работните процеси, за да подобри качеството 

на процесите в ТП.  
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ПРИМЕР 2: Литва - Държавен университет по приложни науки в Клайпеда  

 

  

Другият пример по предметни области са целите на ТП Kopija, отдел "Персонал". 

Той консолидира и подобрява компетенциите за управление на персонала, развива 

уменията, необходими за извършване на анализ на персонала, развива политиката 

и културата на персонала и включва служителите в изпълнението на 

стратегическите бизнес цели. Етапите, целите, действията и насоките за работа на 

студентите от ТП са представени в приложения 6-13 за тези процеси: подбор на 

персонал, набиране на персонал, отчитане на работното време на служителите, 

изготвяне на документи за дейността на фирмата и план за документация, грижи 

за безопасността и здравето, формиране на организационна култура и политика по 

отношение на персонала, организиране на срещи на персонала, прехвърляне на 

служители в други отдели и съкращаване на персонал.  Часове за практическа 

работа: 22 часа Часове за самостоятелна работа: 14. 
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ПРИМЕР 3: Италия - Universita degli Studi di Pavia 

В Университета на Павия, катедра "Икономика и управление", курсът "SIMULIMPRESA" е 

въведен като част от курса "Финансово счетоводство" в първия семестър на бакалавърската 

степен по икономика и управление. Сред целите на курса по бизнес симулация е да се развият 

у студентите умения за взаимоотношения, характерни за работното място, да се изпита 

фирменият климат, за да се намали изоставането при намиране на работа, да се подобрят 

поведенческите умения, да се придобие по-добра представа за собствените нагласи и роли, да 

се приложат придобитите знания и да се генерират нови знания, които могат да се използват 

в следващите фази на учебните пътеки.  

 

 

Курсът включва компонент за практическо обучение. Всъщност с бизнес 

симулацията студентът е призован да бъде активна и отговорна част от начина, по 

който функционира една компания, като поема роля в аспектите, свързани с 

управлението на компанията: счетоводство и бюджет, организация, 

административни задължения и данъци, вътрешен и международен търговски 

мениджмънт, финансиране, инвестиции, отношения с банки, прилагане на ИКТ. В 

обобщение, ученикът трябва да допринесе за изработването на управленски 

решения и да спазва правните задължения в рамките на симулирана дейност, 

предложена с висока степен на приближаване до реалността. За тази цел в 

Лабораториите Labic на Училището по икономика във Форли ще функционира 

виртуално дружество в сектора на търговията или услугите, което материално 

възпроизвежда типичната организация на едно дружество с административни, 

финансови и търговски функции. 

Компютърни станции за всеки ученик, също и в отдалечен режим; използване на 

софтуер за управление за счетоводство, планиране и контрол на управлението. 

Използване на платформата www.simulimpresa.com и социалните мрежи. В края на 

курса ученикът може да:  

- да умеят да разбират бизнес проблемите в приложни аспекти;  

- да знаят как да поемат отговорности и да вземат решения в симулираната 

компания;  

- да знаят как да прилагат мултидисциплинарни знания. 
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2.2.2 Най-добри практики по предметни области 

Споделянето на добри практики в тематичните области на работа е от решаващо значение за 

разпространението на опита от различни страни и университети. Това е предпоставка за 

появата и развитието на нови идеи и тяхното реално приложение при разработването на нови 

програми и усъвършенстването на съществуващите.  

НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 1: Литва - Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences 

 

 

НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 2: Австрия - Университет Грац  

По време на пандемията различни онлайн дейности станаха много популярни в 

мрежата ТП: различни събития в MS Teams и други платформи - седмици на 

търговията с ТП, онлайн панаири на ТП (национални и международни), 

презентации на продукти на ТП, конкурси за успешни истории на студенти и ТП.  
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Стъпки, действия, насоки: През глобалната пандемия мислете различно за начина на 

учене, работа и участие на хората с увреждания; следете за цифровизацията, за да сте 

подготвени за бъдещите предизвикателства и да можете да продължите да учите и работите. 

2.3 Вариации според нивото на обучение  

Препоръка 2.3: Създаване на ефективна среда за преподаване и учене в 

зависимост от нивото на обучение. 

Нивото на обучение по ТП в университетите е изключително важно за формирането на 

практически навици и тяхното реално прилагане. По тази причина бакалавърските и 

магистърските степени трябва да бъдат съобразени с тези характеристики на работата по ТП. 

 

 

2.3.1 Примери за практическа работа по нива на обучение 

ПРИМЕР 1: Австрия - Университет Грац  

Един пример за добра практика е работата по ТП по време на пандемия. Настоящата 

ситуация принуди всички ТП да променят всичко към онлайн обучение. Има 

няколко плюса и минуса, които идват с работата в тази специална и нова ситуация. 

Всички наръчници и важна информация за това как да се получи достъп до акаунти 

и т.н. бяха на разположение на общ диск и всички студенти имаха достъп до него от 

вкъщи. Също така срещите бяха прехвърлени към онлайн чрез различни 

платформи, например Skype4Business, UniMeet, Webex или Wonder.me. Чрез 

различни VPN и отдалечени връзки студентите имат достъп до всички необходими 

материали, а също и до софтуера ERP, като по този начин могат да се правят всички 

бизнес казуси и задачи. Характерно за работата на ТП в Грац е двудневният 

стратегически семинар в началото на семестъра, на който студентите могат да се 

опознаят, където се набляга на изграждането на екип и където се запознават с 

метода на ТП и неговата цел. Благодарение на Corona този стратегически семинар 

трябваше да се проведе и онлайн и да се създадат варианти на игри за тиймбилдинг 

в онлайн среда, например Enter the ТП on wonder.me.  
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В нашата магистърска програма по бизнес образование и развитие в Грац тренировъчното 

предприятие е заложено в средата на петсеместриалната магистърска програма - т.е. в третия 

семестър, малко преди практическата фаза, в която студентите провеждат училищните си 

стажове за един семестър. 

Поради това в програмата няма разлики по нива. Като цяло в Австрия тренировъчните 

предприятия се използват в тригодишното търговско училище (в 3-ти курс и дори се 

включват в заключителните изпити), в петгодишната търговска академия (в 4-ти курс, 

обикновено по три часа седмично), в обучението за възрастни (понякога дори на пълен 

работен ден с 38 часа седмично), във висшите учебни заведения (задължителен курс в 

магистърските програми). 

ПРИМЕР 2: Литва - Vilniaus kolegija/Университет за приложни науки 

Целева група във VIKO PEs: Студентите от бакалавърските програми, студентите по програма 

"Еразъм+"; възрастните от литовското бюро за трудова борса са участвали в дейности по ПО 

за няколко месеца по проект на структурните фондове на ЕС (на национално ниво).   

Факултет по бизнес мениджмънт: 2-ри курс Бакалавърски програми:  

• Международен бизнес - специализации: продажби и логистика (иновации и създаване 

на нови продукти) - 5 ECTS. 

• Рекламен мениджмънт (включен в модул: Предприемачество) - 4 ECTS. 

• Управление на туризма (включено в модул: Продажба на туристически продукт) - 4 

ECTS. 

• Офис администрация (включена в модул: Управление на събития) - 5 ECTS.  

Стопански факултет:  

• 10 ECTS за банкова учебна програма. Задължителен предмет: Професионална дейност 

Практика: Моделиране на банковата дейност за студентите от 2-ри и 3-ти курс. 

• 6 ECTS за учебна програма "Инвестиции и застраховане". Задължителна дисциплина: 

Моделиране на застрахователна компания (учебна практика) за студентите от 2-ри 

курс. 

• 6 ECTS за останалите студенти.  Факултативен предмет - Моделиране на дейността на 

предприятието.  

 

 

Факултет по изкуства и творчески технологии: 

• 3 ECTS за разработване на идеи. Задължителен предмет: Обучение по 

предприемачество за студентите от първи курс. 
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• 6 ECTS за практика по ТП. Задължителен предмет: Учебна практика по 

предприемачество за студентите от 1-ви курс. 

 В някои случаи промените в нивото на обучение трябва да бъдат съобразени със спецификата 

на дейността на ЗП и с действащите разпоредби в конкретната държава за този вид дейност. 

2.3.2 Най-добри практики по нива на обучение 

Съществува широк спектър от модели, прилагани в обучението по ТП и спорт, които имат за 

цел да включат обучението в реален контекст, включително: работа в работилница или 

студио; чиракуване; проблемно обучение; обучение, основано на конкретни случаи; проектно 

обучение; обучение, основано на проучвания; кооперативно обучение (на работното място 

или в общността).  

НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 1: Италия - - Universita degli Studi di Pavia 

  

В Университета на Павия, катедра "Икономика и управление", курсът 

"SIMULIMPRESA" е въведен като част от курса "Финансово счетоводство" в първия 

семестър на бакалавърската степен по икономика и управление. Курсът няма 

предварителни или основни условия. Езикът е италиански.  

 Основните основни области, които бяха анализирани, са следните:  

 -1. Съвет на директорите: ЧР Избор и оценка на изпълнението. 

 -2. Финанси и контрол: Бизнес план и управленски контрол. 

 -3. Маркетинг: Продукт/услуга, лого и реклама 

 -4. Продукт/услуга Техническа единица: Продукт/услуга, концепция 

 -5. Човешки ресурси: Набиране и назначаване на персонал в звената, 

отчитане на резултатите. 
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НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 2: Литва - Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences 

 

 

Стъпки, действия, насоки: Фокусът тук е върху някои от основните начини, по които може 

да се проектира и провежда учене чрез преживяване, като се обръща специално внимание на 

използването на технологии и по начини, които помагат за развиване на знанията и уменията, 

необходими в цифровата ера. Уверете се, че програмата ясно съобщава за високите очаквания 

и ТП модел на увереност, че студентите могат да ги постигнат чрез упорита работа.  Целите на 

обучението, оценките, дейностите и схемата за оценяване показват високо ниво на 

академична строгост (напр. цели, които насърчават развитието на мислене от висок порядък 

и умения, предизвикателни задачи, подходящо количество четене/писане). Програмата по ТП 

показва, че преподавателят се грижи за студентите и вярва, че всеки студент може да успее. 

Тези убеждения се изразяват в предлагане на съвети и стратегии за това как да се изпълнят и 

надминат очакванията, чрез контролни сесии, подходящи работни часове, допълнителни 

справочни материали (длъжностни характеристики на ТП) и др. 

 

2012 г. - стартиране на 2 специалности в Стопанския факултет:  VIKO BANKAS - 

банкови услуги и VIKO DRAUDA - търговия със застрахователни услуги. Завършилите 

студенти, които са започнали работа в реални банки, оценяват положително 

първоначалните работни умения, придобити в Тренировъчно предприятие ВИКО 

БАНКАС. Също така студентите от ЧПТУ ВИКО ДРАУДА се запознаха с основните 

бизнес процеси на застрахователното дружество, което им даде възможност да 

станат съпричастни към дейността на компанията и им позволи да видят отблизо как 

протича всичко в застрахователното дружество. Натрупаният опит е много полезен 

при започване на собствена кариера в застрахователния сектор: "Създадохме 

каталози на нови услуги, презентации, визитни картички, документи, участвахме в 

търговски панаири. Сътрудничихме си с други компании, участвахме в процесите на 

покупко-продажба. Нов и полезен опит - панаири от разстояние". Брой на 

участващите студенти (годишно и общо до 2021 г.): 

• ТП VIKO BANKAS - около 30 студенти годишно, общо 639 студенти.  

• ТП VIKO DRAUDA - около 20 студенти годишно, общо 300 студенти.  
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3  Методи за оценяване и анализ 

Препоръка 3: Разработване и/или идентифициране на нови елементи за 

оценяване и инструменти за измерване на напредъка на студентите, тъй като 

оценяването оказва влияние върху това, което студентът тълкува като важни 

цели на обучението за даден курс.  

 

Оценяването и преценяването в процеса на висшето образование е изключително важен 

елемент от цялостния процес на обучение. В своето образователно развитие студентите вече 

са на ниво, което им позволява да изразяват своите предпочитания по отношение на 

конкретното професионално развитие и обучение. На тази основа оценяването и 

атестирането по предметни области и нива на образование са много важни за тяхната 

професионална мотивация и образователен интерес.  

Поради тази причина обменът на опит и знания между университетите в процеса на 

оценяване и атестиране ще допринесе за подобряване на качеството на висшето образование. 

3.1 Оценяване и преценяване по предмети 

Препоръка 3.1: В най-добрия случай оценките трябва да бъдат съобразени с 

целите и задачите на курса. 

 

Оценяването на студентите в рамките на ТП е доста различно от "типичните" университетски 

курсове. Един (или няколко) изпита като единствено оценяване на студентите не могат да 

разкрият пълния потенциал на този многоизмерен метод на преподаване и учене. Въпреки 

това процедурите за оценяване трябва да бъдат планирани и съобщени на студентите 

предварително чрез учебната програма. Някои предложения за методи за оценяване са 

дадени в "Прилагане на ТП във висшите учебни заведения". Материалът на този документ 

съдържа допълнително предложения за формуляри за оценяване, които могат да се 

използват за целите на оценяването. 

В началото на практиката обучителят информира студентите за системата за оценяване на 

резултатите от практиката, предоставя подробна програма на курса, цели, очаквани 

резултати от обучението, конкретна структура за оценяване на резултатите от практиката 

(междинни оценки, които оказват влияние върху крайната оценка, критерии и изисквания за 
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оценяване). Процесът на оценяване по ТП се организира от преподавателя по ТП, като се 

вземат предвид целите на ТП и аспектите на оценяването, посочени в таблица 3. 

Таблица 3. Аспекти за подобряване на оценката на студентите по ТП 

Целта Да предоставя на студентите обратна информация за постиженията, напредъка, 

придобитата/развитата компетентност, да им помага да узряват и да се развиват като 

личности и специалисти. 

Кой оценява? Обучител по ТП, студент (напр. ръководителят на катедрата оценява персонала), група 

студенти (помежду си), персоналът-студенти от други катедри предоставят задачите и 

собствената си оценка. 

Какво да 

оценяваме? 

Професионални, предприемачески, социални и технически знания и разбиране, 

способности, умения, практически резултати и усилия. 

Кога да 

оценявате? 

Първоначална оценка: студентът прави самооценка на всички извършени дейности, 

които ще бъдат изпълнявани в ТП, предварително одобрени от обучителя. На практика 

това може да стане чрез попълване на въпросник, който има за цел да диагностицира 

различните нива на развитие на техните компетенции. 

Междинна оценка. След приключване на работата се изготвя доклад за напредъка на 

всеки отдел, като например докладване на работата на отдела и оценка/самооценка. 

Оценяването се извършва след изпълнение и представяне на задачите за 

самостоятелна (индивидуална или групова) работа, след публични изяви на събития 

(панаири, конкурси и др.), след приключване на работата в ТП.  

Окончателна оценка.  В края на практиката - представяне на портфолиото на 

компетентността, самооценка. И така, по време на практиката се събира информация за 

работата на отделите, представя се и се оценява в края на практиката.  
Как да 

оценим? 

Прилагат се критериите за оценяване, различни методи за оценяване - писане или 

тълкуване на анкета по време на срещите, определяне и оценяване на задачите за 

самостоятелна работа, оценяване на индивидуалната/груповата работа, наблюдение и 

организиране на самооценяването и изготвяне на доклади за практиката); резултатите 

се записват, студентите се информират и се прилага кумулативното оценяване. 

Инструменти Техники за задаване на въпроси: за проекти, решаване на казуси. 

Самооценка, групова оценка и оценка от студенти и служители 

Непрекъснато оценяване от обучител. 

Тестове за умения: работни модели, структурирани проблеми и задачи. 

Пряко наблюдение на оценители, стажове. 

Доказателства за предишно обучение: портфолио, доклади. 
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Отчитане на резултатите на отдела по ТП. След приключване на работата в катедрите по 

ТП всяка група студенти изготвя отчети в съответствие с одобрените изисквания, посочени в 

описанието на работата на катедрата. Изпълнението на катедрите завършва с публично 

представяне на отчета. 

Групата студенти представя на публичната среща отчети за работата на отдела, като използва 

пакета Microsoft Office и PowerPoint. Този метод се използва за представяне и оценяване на 

работни и самостоятелни задачи във всяка катедра. Той е особено полезен за развиване на 

уменията за публично говорене. Презентацията може да се извърши индивидуално или 

групово (по избор на всяка ученическа група). По този начин студентът има възможност да се 

информира за резултатите от обучението и да ги представи.  Публичното представяне е начин 

да се демонстрират придобитите знания и развитите умения.  

Студентите сами оценяват представянето на доклада за работата на отдела (ръководителят 

на отдела следи и записва само грешките, които по-късно се обсъждат публично). 

При този метод на устно представяне се прилага формиращо оценяване и участват всички 

служители на ТП (студенти). Участието на студентите в процеса на оценяване спомага за 

развиване на компетентност за оценяване, критично мислене и стимулира активното им 

участие в презентациите. За тази цел учителят раздава на студентите предварително 

подготвени форми за оценяване, след което студентите обсъждат критериите за оценяване и 

скалата за оценяване (Таблица 4).  
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Таблица 4. Пример за оценка на презентация 

Критерии за оценяване Резултати* Коментари, разяснения  

Съдържание на презентацията  

Оформление на съдържанието   

Последователност на 

информацията 
  

Обобщение, заключения   

Представяне на фигурация 

Представяне на текста    

Визуални помощни средства   

Дизайн   

Провеждане на презентация 

Общуване с аудиторията   

Управление на въпроси   

Управление на времето   

Среден успех   

 

След оценяването на презентациите обучителят организира дискусия, по време на която 

студентите публично обсъждат оценките, а обучителят представя своите коментари и 

наблюдения. 
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Самооценка на студентите. С цел да се развие самоконтролът на студентите се извършва 

оценяване на работата им. По време на това оценяване всеки студент оценява себе си и другите 

студенти. Резултатите от оценяването се предоставят на всеки студент, за да се запознае с тях, и се 

обсъждат на срещата на ТП. За оценяване могат да се използват структурирани и/или свободни 

форми за самооценка (незадължителните форми на оценяване се обсъждат в първия ден на 

практиката). 

Таблица 5. Пример за самооценка на студента 

 Оценка от 1 до 10 Бележки, коментари 

Период на работа   

Задачи на отдела   

Методи на работа   

Качество на 

изпълнението 
  

Отговорност и 

дисциплина 
  

Активност, 

инициатива 
  

Проверка   

Независимост   

Работа в екип   

 

Прилагайки свободен формуляр за оценка, всеки студент прави анализ на работата на отдела и 

изготвя доклад (максимум 2 страници), който съдържа оценка на работата на отдела, работата в 

екип, независимостта, старанието, активността, инициативността, отговорността, трудовата 

дисциплина и др. Прилагайки структуриран формуляр за оценка, всеки студент попълва и 

представя на ръководителя на отдела/обучителя. 

Студентите, които отговорно оценяват себе си и колегите си, стават отговорни за резултатите от 

обучението, а мотивацията им се повишава.  

Оценяването се извършва от състудентите, като те взаимно оценяват професионалния си подход, 

включително уменията за работа в екип, точността, уменията за представяне, 

самоинициативността, надеждността при изпълнение на задълженията и др. Оценката се прави от 

всеки за всеки в писмен вид - обективно, с мотиви и от конструктивна гледна точка. Целта е да се 

даде мотивираща и справедлива обратна връзка, която може да е по-трудно да се предостави устно 
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без спор. Обучителят отговаря за събирането и отчитането на оценките, които не са видими за 

обучаемите. Оценяването от колегите между обучаемите е инструмент, с който обучителят може да 

подпомогне собственото си оценяване, и не трябва да се използва като единствен метод за 

оценяване. Този метод се използва най-вече при текущото оценяване на стажантите. 

Методът на самооценка е добър и конструктивен начин да се ангажират учащите в процеса на 

оценяване и да им се даде възможност да се научат как да наблюдават и оценяват своите умения и 

напредък. Препоръчително е самооценката да бъде разделена на два етапа: попълване на 

въпросник и лична дискусия с обучаващия. 

Оценка на работата в група (екип). Работата в екип е полезна, когато са необходими различни 

информация, знания и умения, когато решението не е очевидно и за решаването на проблема и 

постигането на целите са необходими различни идеи и сътрудничество. В същото време е 

достатъчно да се полагат индивидуални усилия за решаване на несложни задачи, прости въпроси и 

проблеми, когато решението е ясно и точно, или проблеми, които имат логична, фина причина. 

Основните принципи на екипната работа са сътрудничество, изслушване на мнението на другия 

член на екипа, доверие и признание и взаимна подкрепа. Групата често постига постижения 

благодарение на индивидуалната работа на служителите, докато продуктът на екипната работа е 

резултат от работата на отделния служител и на целия екип.  

Важен проблем при оценяването на груповата работа е да се прецени приносът на всеки студент. 

Това трябва да направят участниците в групата сами. Те могат да направят това, като напишат 

оценки на останалите членове на групата, като вземат предвид няколко ключови елемента на 

участието: творчество, взаимопомощ при работа, способност за спазване на срокове. 

Такава оценка обикновено се извършва в свободна форма (максимум една страница А4). След 

приключване на груповата работа студентите могат да оценят съвместната работа на своите и на 

другите членове на групата. Препоръчително е да се попълни въпросник /Приложения 16,16/, чието 

съдържание и скала за оценяване трябва да се изберат, обсъдят и съгласуват с преподавателя по ТП. 

Данните от въпросника се обобщават и обсъждат на среща на катедрата. Въпросникът за екипно 

сътрудничество (пример: Приложение 14) съдържа скала с нива между противоположните 

твърдения. Всеки член на екипа трябва да определи числото, което съответства на собствената му 

оценка. 

 

Личната отговорност за груповата работа може да се насърчи чрез: 



  

 31  
 

 

 

• Поддържане на малки групи. Колкото по-малка е групата, толкова по-голяма е отговорността 

на всеки член. 

• Организиране на индивидуално отчитане на студентите. Това е начин да се провери как 

всеки студент е работил в групата. 

• Избор на случаен принцип на един студент от групата, който представя устно извършената 

работа пред публиката. 

• Наблюдение на всички екипи и записване на това колко често говори всеки член на групата. 

• Избор на един член на групата за контрольор, който да поиска от всеки член на групата да 

коментира последователно работата на групата. 

При груповото оценяване студентите оценяват работата на цялата група, както и себе си като част 

от групата. Студентите се насърчават да дават конструктивна обратна връзка за работата на 

групата, без да забравят да оценят себе си и начина, по който са се представили професионално и 

като членове на екипа. 

Оценка на задачите за самообучение (събития/проекти). Самостоятелно учене означава работа 

на студентите като активна и целенасочена дейност (характеризираща се със силна потребност от 

знания, интереси, мотивация, отношение към ученето и т.н.), която се контролира от преподавател, 

който им помага да извършват работа, като ги консултира по отношение на образователни, 

изследователски и самообразователни задачи. Самостоятелното обучение е дейност, която: 

• Помага за придобиване на знания, способности и умения, необходими за изпълнението на 

конкретна дидактическа задача. 

• Развива умения и способности, които позволяват на студентите да повишат своята 

независимост в образователния процес. 

• Улеснява формирането на психологическо отношение към познавателните дейности. 

• Работата се извършва в отсъствието на обучителя, но под негово ръководство. 

Самостоятелната работа включва подготовка и изпълнение на проектна работа, индивидуални 

задачи, доклади и статии, статии, рецензии, ревюта на книги, организирани събития, рекламни 

средства и други работи. Методите и критериите за оценяване се представят от учителя и се 

обсъждат с студентите. Оценяването на самостоятелната работа зависи от конкретната изпълнена 

задача. 

Оценка на работата по проекта. Проектните работи могат да бъдат индивидуални или групови, 

предназначени за анализ на различни практически проблеми при провеждане на емпирични 

изследвания и за търсене на алтернативи за решаване на проблеми. Материалите по проекта могат 

да покажат как студентите са в състояние да прилагат придобитите компетентности в конкретни 
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ситуации. В проекта често най-важните елементи са работните процеси и развитите умения за 

получаване на работа, а не резултатите. Формата на проекта е продиктувана от критериите за 

подбор; затова критериите трябва ясно да отразяват целите на преподаването/обучението и да 

насочват студента към постигането им. 

Проектът завършва с доклад за проекта (работа в екип) и публичното му представяне, което трябва 

да се съсредоточи върху това какво са научили студентите, кои аспекти на обучението са били 

успешни и кои са били сложни или недостъпни. Представянето на проекта представлява открита 

дискусия, по време на която всеки участник изразява собствените си виждания и дава оценки.  

Оценката на проекта се състои от три части: самооценка на студента, партньорска оценка на 

членовете на екипа на проекта и оценка на ръководителя на практиката. 

 

Най-често се среща в проекта: 

• Разумност на избора на тема. 

• Обхват на работата. 

• Оригиналното решение на темата, избрана разработка на тема. 

• Разнообразни изследвания. 

• Качество на изпълнение на работата (прилагане на художествено изразяване, технически 

мерки и др.). 

• Завършеност на работата. 

• Личните усилия на студента да работи самостоятелно и творчески. 

По време на представянето се оценяват описанието на работата, краткостта на презентацията, 

информационната стойност, точността (3 мин. ), способността да се отговори на въпросите, 

способността да се привлече и задържи вниманието и езиковата култура. Налични са следните 

критерии за оценка на проекта (таблица 6).  
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Таблица 6 Пример за критерии за оценка на проекта 

Заглавие на 

критерия 
Определяне на критериите Основните въпроси 

Уместност 

Критериите за оценка, използвани за оценка на 

съответствието на целите на проекта, задачите и 

целите на практиката, както и на уместността на 

проекта за решаване на проблемите, възникнали по 

време на практиката. 

Доколко целите на проекта 

са в съответствие с целите 

и очакванията? 

Съвместимост 

 

 

Критериите за оценка, използвани за оценка на 

вътрешната съвместимост (как приоритетите и 

мерките на проекта се съчетават помежду си) и 

външната съвместимост (как проектът се съчетава с 

програмата за практика). 

Каква е вътрешната и 

външната съгласуваност на 

проекта? 

Ефективност 

 

Критериите за оценка, използвани за оценка на 

съотношението между вложените ресурси и 

резултатите от проекта или част от него 

(финансови, човешки, времеви и др.). 

Постигнати ли са целите и 

задачите на проекта при 

най-ниски разходи? 

Възможно ли е да се 

постигнат по-добри 

резултати при същите 

разходи? Как е проведено 

управлението на проекта? 

Ефективност 

Критериите за оценка се използват за оценка на 

съотношението между предвидените и изпълнените 

цели и задачи на проекта или на част от него, т.е. 

степента на тяхното постигане. Ефективността на 

проекта може да се измерва не само в края на 

неговото изпълнение, но и по време на 

изпълнението (вероятност за ефективност). 

Критерият за ефективност обикновено се прилага за 

оценка на резултатите, а не на въздействието. 

Каква е степента на 

постигане на целите на 

проекта? Какво е било 

планирано и какво е 

постигнато? Какво е 

качеството на 

изпълнението? 

Въздействие 

(ефект) 

Критериите за оценка, свързани с определянето на 

преките и непреките въздействия на проекта (ползи 

или вреди). Въздействието започва да действа след 

определен период от време след приключване на 

проекта. Разграничават се специфични и общи 

въздействия. Въздействието може да бъде 

положително или отрицателно, планирано или 

непланирано. 

Какви са (ще бъдат) 

дългосрочните 

въздействия на проекта? 

Благоприятни и 

положителни ли са тези 

въздействия? 

Устойчивост 

 

Критериите за оценка за определяне на вероятността 

за ефектите от проекта (резултати и въздействия) 

след приключването му. 

Ще бъдат ли резултатите, 

постигнати при 

изпълнението на проекта, 

устойчиви или използвани 

след приключването му? 
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Работата по проекта се оценява въз основа на десетстепенна система за оценяване, основана на 

критерии (таблица 7). 

Таблица 7. Пример за система за оценка на проекта 

Резултат  Критерии за оценяване  

Отличен 

(10 /9) 

• Студентът демонстрира активно участие и инициативност. 

• Студентът може да взема самостоятелни решения. 

• Студентът демонстрира добри умения за работа в екип, има силно 

аргументирано мнение, може да дискутира конструктивно с други 

студенти. 

• Студентът показва добри знания, способности и умения. 

• Студентът работи внимателно, целенасочено и отговорно. 

• Студентът може да направи критична оценка на собствените си 

действия и да предложи предложения за по-нататъшно 

усъвършенстване. 

Добър 

(8 / 7) 

• Студентът демонстрира активно участие и проактивен подход. 

• Студентът може да се възползва от правилата и разпоредбите. 

• Студентът демонстрира умения за работа в екип. 

• Студентът работи доста изчерпателно (има някои дребни 

неточности). 

• Студентът може обективно да оценява собствените си действия, 

проактивен подход. 

Задоволителен 

(6 / 5) 

• Студентът се стреми да действа, той е предприемчив. 

• студентът се нуждае от напътствия. 

• студентът не може да работи добре с други студенти. 

• работата на студента съдържа очевидни грешки, неточности. 

• инициативата на студентите е почти незабележима. 

• студентът не е много способен да оценява критично собствените си 

действия. 

 

Критериите за оценка могат да бъдат добавени към списъка с описание на цялостната система за 

оценка. Критериите за оценка/оценяване трябва да бъдат представени от обучаващия и обсъдени с 

студентите. 
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Тестването е традиционен метод, който оценява какво е научил студентът, без да оценява 

практическите му умения. Самите учащи също могат да го използват като техника за самооценка. 

Поради факта, че тестът може да оцени знанията, а оригиналността и творчеството остават на заден 

план, се препоръчва те да се използват в комбинация с други методи за оценяване на уменията на 

учащите в ТП. 

Оценката на портфолиото е надежден иновативен начин за формиране на адекватна оценка и 

положителна самооценка за развитието на учащия. То преодолява много от недостатъците на 

традиционните методи за изпитване и оценяване. Портфолиото на обучаемия е лична или цифрова 

папка с материали, които документират работата на обучаемия в ТП. Целта на портфолиото е да се 

съберат реални образци от професионалната работа на учащия. То може да се използва и за 

показване на качеството на напредъка в работата и постиженията на учащия. Портфолиото дава 

възможност да се оценят резултатите от учебната дейност по по-надежден начин. Използването на 

портфолиото може да преодолее основните недостатъци на традиционните методи и форми на 

оценяване. 

Стъпки, действия, насоки: Предвидете задачи, които да дадат възможност на студентите да 

отделят достатъчно време за учене в рамките на подходящ период от време и да избегнат 

"претрупването"; Разработете оценяването така, че студентите да се включат в процеса на учене, а 

не просто да създадат краен продукт; Дайте на студентите възможност да упражняват уменията, 

които са им необходими за всяко оценяване; Фокусирайте обратната си връзка върху представянето 

на студентите, тяхното обучение или действията, които студентът може да контролира по време на 

обучението по ТП; За групова работа осигурете механизми за формализирана обратна връзка с 

колегите по време на дейностите по ТП; Съобразете обратната връзка с целите на обучението по ТП 

на задачата и критериите за оценяване; Осигурете обратна връзка, която е подходяща за широтата 

и дълбочината на подготовката, опита и нивото на самостоятелност на студента. 

3.2 Оценяване и класиране по нива на обучение 

Препоръка 3.2: По-високо ниво на обучение - по-голям акцент върху повишаване на 

проблемните и аналитичните аспекти на предмета. 

Оценяването на обучаващите се в рамките на ТП е доста по-различно от "типичните" 

университетски курсове. Един (или няколко) изпита като единствено оценяване на обучаемите не 

могат да разкрият пълния потенциал на този многоизмерен метод на преподаване и учене. Въпреки 

това процедурите за оценяване трябва да бъдат планирани и съобщени на учащите се 

предварително чрез учебната програма на курса. След активното участие на обучаемите е 
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необходимо да се оценят процесът и резултатите от обучението, като обучителят и обучаемите 

участват заедно в процеса на оценяване. Оценяването на знанията и компетентността на 

обучаващите се в различните предметни области на индивидуалното ТП трябва да включва 

адекватни методи, които да позволяват измерване на резултатите от обучението чрез комбиниране 

на различни методи и варианти на един и същ метод в зависимост от съдържанието на учебната 

програма. 

По време на обучението в ТП обучаемите трябва да придобият компетентности, свързани с 

професионалната им реализация, като например комуникация, социални и професионални 

компетентности и др. 

Текущото оценяване се извършва от обучителя чрез непрекъснато наблюдение на работата на 

обучаемите в среда на ТП. Крайната оценка се формира от сбора на оценките за различните учебни 

дейности със съответния тегловен коефициент, като например: 

• Извършена работа по всеки проект или задача от всички отдели. 

• Практически задачи и дейности, зададени от обучителя. 

• самостоятелна работа - курсови проекти, курсови работи и др. 

• Тест от въпроси за самоконтрол. 

• Презентации и други специфични участия. 

• Изпити. 

• Отзиви от колеги. 

• Самооценката и оценката от състудент също могат да се прилагат преди представянето на 

окончателната оценка на обучителя. 

 

Стъпки, действия, насоки: Проверете системата за оценяване на уменията на студентите по ТП 

на три нива - в началото, по време и в края на курса; очертайте нова рамка за това какво да се прави, 

как да се прави, кога да се прави и как да се разбере дали е постигнато. Студентите трябва да имат 

възможност например да обсъждат материала по ТП, да работят индивидуално и в групи, да се 

обучават взаимно, да решават проблеми, да обсъждат концепции, да симулират сценарии и/или да 

разсъждават - индивидуално и колективно - върху значението на своя учебен опит. 
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4  Връзка с реалния свят 

Препоръка 4: Използвайте нови стратегии за преподаване, за да пренесете реалния 

свят във вашия ТП. 

ТП е модел на реална компания, който позволява възпроизвеждане на оперативните процедури на 

реална компания с различна степен на сложност, с цел да ги направи прозрачни за процесите на 

обучение. ТП разполага и с делови контакти с реални компании в света на бизнеса, така че 

студентите да могат да се докоснат до бизнес културата на партньорите си в собствената си страна 

и в чужбина. 

4.1 Сътрудничество с компания ментор  

Препоръка 4.1: ТП се нуждае от бизнес наставник, ако иска утре да бъде по-добра от 

днес, и да позволи на бизнес наставника да окаже безпристрастна независима 

подкрепа, за да помогне на ТП да расте и да се развива. 

Работата в учебното заведение се обуславя не само от конкретната учебна програма и нейното 

прилагане в процеса на обучение, но и от връзката с работата в конкретна бизнес среда на фирмата-

наставник. Фирмата-наставник може да окаже значителна помощ в образователния процес, като 

създаде решения и съдейства при вземането на решения в реални практически казуси и проблеми. 

При съвместната работа на ТП с фирма ментор студентите се обучават на уважение и отговорност 

за извършваните дейности. Поради тази причина е необходимо всеки ТП да има поне една фирма-

наставник. 
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ПРИМЕР 3: Литва - Vilniaus kolegija/Университет за приложни науки 

 

ПРИМЕР 1: България - Университет за национално и световно стопанство 

 

Бизнес партньорът или компанията ментор подкрепя литовската мрежа на ТП, като 

споделя своя опит с ТП, предоставя съвети и консултации, материали и документи 

за реалния бизнес, мостри на продукти и стоки и финансова подкрепа на стажантите 

и обучителите на ТП. Понякога партньорството между ТП и дружество-партньор се 

сключва с договор.  

Често истинските компании позволяват на ТП да използва тяхното име. В този 

случай трябва да се сключи договор за това. Той се сключва и когато се предполага 

дългосрочно сътрудничество между ТП и реалната компания. Дългосрочното 

сътрудничество в областта на образованието и/или обучението за организиране на 

практическо обучение на ТП е много полезно и за двете страни. 

 

При обучението по ТП във Финансово-счетоводния факултет значителна помощ 

оказва фирма ментор в областта на счетоводството и одита. Това съдействие се 

осъществява чрез различни начини и подходи. На първо място се провеждат 

разговори на специалисти от фирмата-наставник със студентите по проблемите на 

счетоводното и данъчното законодателство в страната. На следващо място е задачата 

за решаване на реални практически казуси, свързани с работата на компанията с 

нейните клиенти. Особено внимание се обръща на възможните варианти за решаване 

на конкретни казуси. 

В процеса на обучение студентите посещават офиса на компанията и могат да 

наблюдават работата в компанията и с клиенти. По време на тези посещения 

студентите имат възможност да се запознаят с вътрешната организация на фирмата 

и с организацията и работата с клиенти. След това те работят с професионалния 

софтуер, използван от фирмата за обработка на счетоводни документи и счетоводна 

информация и документи, свързани с обработката на информация за персонала, 

заплатите и човешките ресурси на клиентите. 
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Особено важно е зад ТП да стои истинска компания ментор, чиято дейност тя пресъздава за нуждите 

на обучението. Ключовата роля на бизнес ментора е да изслушва, стимулира и предизвиква 

мисленето на студентите от ТП. Това ще помогне на ТП да развие собствените си идеи и би трябвало 

да доведе до по-добро вземане на решения. 

Стъпки, действия, насоки: Помолете вашия бизнес ментор да предизвика студентите от ТП, да 

погледнат "голямата картина" и да помогне на ТП да идентифицира силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите, които студентите може да са пропуснали. Изключително важно е да се 

разбирате и да ви харесва да работите с вашия бизнес ментор и обратното.  

4.2 Връзка с реалния свят на работа в областта на обучението 

Препоръка 4.2: Сътрудничество с бизнес структури за подобряване на образователния 

процес, предприемаческия дух и социално отговорното гражданство. 

Фирмите, публичните институции и други организации са полезни инструменти за преподаване и 

учене, тъй като осигуряват практическо обучение, опит и са свързани с реални ситуации.  

Сътрудничеството с предприятията е важен елемент за ТП с оглед на трансфера на ноу-хау и 

спонсорството. ТП имат възможност да намерят партньори от реалния бизнес, които да им окажат 

своята подкрепа, да ги посетят и да им позволят да се запознаят с продуктите, които компанията 

предлага, и с работата на отделите и специалистите.  

Стажантите могат да приложат всичко, което са видели в компанията партньор - идеи за 

подобряване на подходите за маркетингови проучвания, рекламни материали, уебсайт, електронни 

услуги, обработка на документи и информация. По този начин обучението по ТП дава по-ясна 

представа за механизма на работа на предприятието като цяло. Това предизвиква още по-голям 

интерес у обучаемите към развитието на тяхното предприятие. 

Реални компании работят с ТП за: 

• Изграждане на имидж на социално ангажирана компания. 

• Приемане на стажанти и наемане на студенти, обучени в областта на ТП. 

• Намаляване на разходите за обучение и набиране на персонал. 

• Получавате добри възможности за представяне в страната и в чужбина чрез националната и 

световната мрежа на професионалните организации. 

Студентите могат да извършват различни дейности и задачи: 

• За подпомагане на производството.  

• Подготовка на брошури и други рекламни материали. 

• Да помагате при провеждането на изложби, промоции, панаири, презентации и др. 
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• Търсене на потенциални клиенти. 

• За помощ при провеждане на проучвания, изследвания и анализи. 

• ТП и реалната компания могат да си сътрудничат по европейски и национални проекти. 

• Мрежата на частните предприемачи може да бъде идеално място за изпитване на 

ефективността Мрежата на частните предприемачи може да бъде идеално място за 

изпитване на ефективността на нови софтуерни продукти и решения, преди те да бъдат 

внедрени в реалния бизнес. 

• По силата на договор между реалното дружество и ТП те могат да рекламират стоките или 

услугите на уебсайтовете на ТП или в реклами на ТП, на национални и международни 

панаири и семинари. 

• Реалната компания и физическото лице могат да участват заедно в конкурси, например за 

корпоративна социална отговорност, за сътрудничество между реалния бизнес и 

образованието и т.н. 

 

По отношение на спонсорството и ноу-хауто сътрудничеството между професионалната сфера и 

реалния бизнес е от съществено значение. В резултат на тясното сътрудничество между учебното 

заведение и реалния бизнес някои стажанти от учебното заведение могат да получат стаж в 

партньорската компания. Най-често някои от стажантите на ТП се наемат на работа от реалния 

партньор на ТП, след като завършат обучението си. Студентите с теоретични, но също така и с 

практически и лични умения, придобити в ТП, имат по-висока работоспособност и 

конкурентоспособност. 
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НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 1: България - Университет за национално и световно стопанство 

Глобалното предизвикателство за предприятията (GEC) [2] е уникално състезание по решаване 

на казуси, свързани с бизнеса, за стажантите в Тренировъчното предприятие. Участниците работят 

в многонационални екипи, за да идентифицират предизвикателствата, възможностите и рисковете 

в реално съществуващ глобален бизнес. Форматът и съдържанието на GEC дават възможност на 

стажантите да развият критично мислене, комуникационни, презентационни и предприемачески 

умения, които ще бъдат от решаващо значение за напредъка им в образованието и кариерата. 

Състезанието се провежда по обща за всички държави методология, разработена от PEN Worldwide. 

Изследване на казус с проблем от реална компания на студентите от PEN, организирани в смесени 

отбори (от различни държави и PEN), и те трябва да намерят възможни решения на този проблем, 

приложени към бизнес дейността на компанията след анализ. Оценяването се извършва от жури от 

компанията, поставила казуса, и представители на университети, бизнес и неправителствени 

организации. 

Най-важното събитие на българската мрежа за професионално ориентиране е ежегодният 

международен панаир за професионално ориентиране - TF FEST. По време на панаира се провеждат 

и някои други събития - форумът на българските младежки бизнес лидери "Академия за 

корпоративна социална отговорност" и годишната среща на обучителите по ПЕ. Едно от 

състезанията [3] е "Най-добро партньорство с компания-наставник". Това е състезание, което ще 

награди тези, които са изградили и най-добре поддържат партньорството си в сферата на ТП с 

реална компания-наставник. ТП подава формуляр за кандидатстване с приложен към него договор, 

който урежда сътрудничеството между ТП и компанията-наставник. Оценяването се извършва с 

интервюта с лицата за контакт, посочени от предприятието за практика и от наставника. През 2021 

г. TF FEST и конкурсите се провеждат онлайн. 

НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 2: Австрия - Университет Грац  

Райфайзен Ландесбанк АГ като хибрид между менторска компания и спонсор. Докато менторската 

компания предоставя специализирани познания в областта на бизнеса и съдейства за 

формулирането на продуктовата програма и бизнес плана, ролята на спонсора се ограничава до 

финансов аспект. Въпреки това, както е въведено в университета в Грац, спонсорът има хибридна 

роля между наставническа компания и спонсор. Наличието на реномирана австрийска кредитна 

институция - Raiffeisen Landesbank AG (https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/privatkunden.html) - 

като спонсор, дава на двете ИП предимството на силен партньор, който може да осигури нещо 

повече от финансов принос към нашите усилия. Райфайзен Ландесбанк АГ може също така да 

предостави специализирани знания на членовете на ИП. Въпреки че сферите на дейност на двете ТП 
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не са в банковия сектор, студентите и обучителите на KFUNIline и eXpand се срещат редовно с 

представители на Райфайзен Ландесбанк АГ на място и получават информация по въпроси като 

стратегии за сегментиране на клиентите, процедури за наблюдение на пазара и маркетингови 

мерки. Тези срещи се използват и за общуване и създаване на мрежи, което добавя още един аспект 

към тези взаимоотношения, които надхвърлят спонсорството. 

Стъпки, действия, насоки: Свържете студентите с реалния свят чрез поканени гост-лектори, като ги 

изведете навън (физически или като виртуално пътуване) в компания ментор, като ги включите в 

състезания, в които партньорството с реален бизнес е част от събитието; Дайте на студентите 

реален, осезаем проблем за решаване. Всяко ТП - определено като бизнес симулация за целите на 

обучението - може да осигури реална словесна връзка по дефиниция чрез икономически валиден 

модел. Рефлексията обаче е ключов компонент за студентите, за да могат да се учат в рамките на 

модела, както и да се учат от разглеждането на самия модел. 
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5 Търговски операции  

Препоръка 5: Използвайте търговските дейности по ТП и спорт за изучаване на 

счетоводни, икономически и бизнес концепции и модели за осмисляне на обществото 

и решаване на проблеми. 

Търговските операции в този контекст означават създаване и организация на работата в областта 

на ТП и спомагат за формулиране на темите в програмата за ТП. Съществуват два вида ТП: 

• Ново ТП, когато всички операции започват от създаването на ТП, регистрацията на 

дружеството и едва след това - организацията на работата във всички отдели, например 

маркетинг, счетоводство и др. 

• Действащо предприятие ТП, когато всички операции всяка година са свързани с дейностите 

в отделите ТП, тъй като дейността и продуктът винаги са едни и същи.  

5.1 Различия по държави - процеси на управление на бизнеса 

Препоръка 5.1: Позволете на студентите да управляват ТП, тъй като вашата "класна 

стая" е динамично място и се възползва от основаните на доказателства практики в 

областта на бизнеса и разработването на нови идеи. 

Поддържането на виртуална икономика с повече от 7000 участващи физически лица изисква 

съществуването на институции като в "реалната" икономическа система: например банки, данъчни 

служби, търговски органи. Тези институции се предоставят на пазара на ТП от националните 

централни служби. Можете да получите достъп до уебстраницата на вашия национален централен 

офис чрез: https://www.penworldwide.org/ 

Тъй като във всяка страна законите и разпоредбите за създаване на предприятие и организиране 

на процеса се различават значително, структурата на ТП и всички процедури също са различни. 

Учредяването на предприятие обикновено преминава през три етапа: Ориентиране и насочване, 

изграждане и развитие. В таблица 8 са показани задачите, основани на доказателства, които трябва 

да се проверят във всяка фаза на създаване на предприятието. 
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Таблица 8.  Фази на ТП, основани на практиката 

Ориентиране/насочване Строителство Развитие 

Разбиране на 

предприемачеството, 

управлението на бизнеса и 

концепцията за професионално 

обучение 

Формалното изграждане на 

структури и регистрация в 

системата на централата 

Начало на търговията 

• Събиране на информация за 
ТП - концепция, цели и 
задачи.  

• Проучване за изграждане на 
ТП - брой часове на ТП и 
работно пространство на 
бъдещото ТП.  

• Посещение на съществуващи 
частни инвеститори и реални 
компании.  

• Оборудване на работното 
място (офис) на бъдещия ТП - 
мебели, офис оборудване, 
интернет връзка.  

• Осъществяване на връзка със 
СО и запознаване с нейния 
уебсайт и със 
съществуващите ПЕ.  

• Анализ на съществуващия 
пазар на ПЕ.  

• съставяне на инвестиционен 
план, изготвяне на бизнес 
план и изчисляване на 
технически и икономически 
показатели, 

• Избор на сфера на дейност на 
специалиста (промишленост, 
търговия, услуги и др.).  

• Търсене на партньорска 
компания от реалния бизнес.  

 

• Оценка на входното ниво 
(знания, компетентности 
и др.) на студентите. 

• При необходимост се 
планират методи за 
"наваксване" и "учене в 
движение".  

• Подготвят се документите 
за регистрацията на ТП. 

• Регистрационните 
документи се подават в 
централата и се откриват 
банкови сметки.  

• Истинският бизнес 
партньор е посетен. 

• Определя се 
организационната 
структура на 
дружеството.  

• Описани са функциите на 
отделните отдели и 
всички важни бизнес 
процеси. 

• Определят се условията за 
наемане на работа и броят 
на служителите.  

• Изготвят се длъжностни 
характеристики на 
студентите по ТП.  

• Разработват се 
вътрешните документи на 
институцията.  

• Изготвена е и се прилага 
процедура за 
кандидатстване за работа 
в институцията. 

• Започва планирането на 
всички бизнес дейности 
(оперативни планове). 

• Оценяват се пазарът, 
очакваните разходи и 
оборотът. 

• Разработват се и се 
разпространяват 
каталози, рекламни 
материали, ценови 
листи, оферти и поръчки. 

• Изготвят се искания до 
други специалисти за 
офис оборудване и 
зареждане на складови 
наличности.  

• Подготвят се и се 
обработват счетоводни 
документи.  

• Публикуват се покани до 
кандидатите за 
кандидатстване за 
работа (обучение) в 
областта на ТП. 

• Изготвят се и се 
подписват 
индивидуални трудови 
договори. 

• Описания на всички 
важни бизнес процеси в 
ТП. 

• Създават се работни 
инструкции за 
служителите. 
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Фаза на ориентиране, насочване. На организираните предварителни срещи участниците се 

запознават с разликите между обучението и реалното предприятие. Те трябва да разберат, че 

работата в предприятието не е игра, въпреки че няма реално движение на пари, стоки и услуги, и че 

от тяхното отношение към работния процес зависи развитието на предприятието. 

В зависимост от възможностите на университета и спецификата на региона се организират срещи с 

управители и собственици на реални предприятия, които впоследствие могат да станат партньори 

и наставници на ТП. 

Сферата на дейност на ТП се избира от самите участници - обучители и обучаеми, или в зависимост 

от целите на обучението се предлага от ръководителя на ТП, от обучаващата институция или от 

фирмата-наставник. 

Ако обучаващата институция е избрала да поддържа ежегодно едно и също ТП с постоянни имена и 

област на дейност с цел придобиване на допълнителни знания, шансовете за избор на област на 

дейност могат да бъдат изгубени на етапа на подготовка за работа в ТП. В крайна сметка обучаемите 

работят в създадената от обучаващата институция група. В този случай е по-подходящо стажантите 

да посетят ТП, да се запознаят с работата на екипа, който могат да наследят, и да разработят 

допълнителен бизнес план на дружеството. Някои от учебните заведения организират своеобразни 

търгове за наследяване на най-желаното ТП. 

Разглеждането на сферата на дейност развива предприемаческата ориентация на обучаваните, без 

която функционирането на предприятието и появата му на пазара са немислими. Идеята за 

предприятието се подготвя въз основа на анализ на потенциала на съответната страна и 

състоянието на нейния пазар. На първо място, идеята за създаване на ЧП трябва да е съобразена със 

специалността, по която се обучават студентите. 

От друга страна, сферата на дейност на предприятието трябва да съответства на дейността на 

предприятието в страната. Прегледът на списъка на действащите ТП ще даде на екипа представа за 

конкурентите и възможните партньори. Проучването на пазарните възможности за доставчици и 

потенциални клиенти ще докаже предпоставките за успешно функциониране и продажба на 

стоките и услугите на ТП. 

Предприемаческата идея се изгражда чрез отчитане на редица фактори (Таблица 9).  
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Таблица 9.  Фактори, свързани с предприемаческата идея 

Област на 

дейност  

Очакваният успех на 

дейността 

Мястото, където 

ще се извършва 

дейността  

Предприемачески 

риск 

Голям брой 
компании с една и 
съща сфера на 
дейност. 

Малък брой 
дружества с една и 
съща сфера на 
дейност или липса 
на такива. 

Търсене 
(традиционно) на 
този вид 
продукт/услуга от 
населението в 
съответната 
страна. 

Нов 
продукт/услуга за 
страната. 

 

Наличие на 
достатъчен брой 
доставчици. 

Качество на продукта 
или услугата на 
пазара. 

Пазарни нужди. 

Количество и 
разнообразие на 
предлаганите стоки и 
услуги. 

Възможност за 
сключване на 
дългосрочни договори 
за доставка и 
продажба на стоки или 
услуги. 

Възможност за 
получаване на заеми. 

Възможност за 

получаване на 

данъчни облекчения. 

Местоположение с 
развита 
инфраструктура. 

Близост до 
доставчици и 
клиенти. 

Разглеждане на 
мястото с други 
дружества със 
сходна дейност 
(конкуренти) . 

Възможност за 
минимизиране на 
разходите за офис и 
производствени 
помещения. 

 

Силна конкуренция. 

Недостатъчна 
информация за 
потенциалните 
клиенти на 
продуктите на 
дружеството и 
тяхната 
платежоспособност. 

Липса на достатъчно 
средства за 
разширяване на 
дейността и бързо 
достигане до точката 
на печалба. 

Необходимост от 

доставка на повечето 

от стоките и липса на 

достатъчно оборотен 

капитал. 

 

Привлекателността на предприемаческата идея трябва да бъде допълнена от прагматичен анализ 

на връзката между стимулите и рисковите фактори, за да се вземе окончателно решение в полза на 

създаването на предприятие с конкретна сфера на дейност. По отношение на частните предприятия 

от голямо значение е и опитът на ръководителя на предприятието и неговите контакти с реални 

предприятия. 

Фаза на строителство. По време на процеса на усъвършенстване на съдържанието на програмата 

студентите от ТП могат да проверяват и актуализират организационните аспекти на компанията 

(Таблица 10). 
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Таблица 10.  Аспекти за подобряване на организационните области в областта на ТП 

Област Коментари, насоки за подобрение/промени 

Избор на 

правна форма  

 

През годините в мрежата на ТП са регистрирани дружества с почти 

всички позволени от закона правни форми. 

Партньори и 

основатели 

Физически лица, юридически лица. Собствен капитал на дружеството за 

сметка на дяловите вноски на учредителите 

Основни 

дейности 

Организация на дейността на новата компания. Търговия чрез 

собствени или наети магазини. Производство. Опаковане и опаковане. 

Обработка и ремонт. Услуги в собствен или нает офис. За целите на 

обучението по ТП дейността на истинска фирма се свежда до модел, 

който работи в среда и по закони, които са възможно най-близки до 

реалността. 

Персонал на 

компанията 

Всички аспекти на политиката за персонала 

Бизнес план Обучаващата институция и ръководителят на ЗИП избират обхвата на 

задачите за изготвяне на нов бизнес план за ЗИП.   

Регистрация Регистрацията на ЮЛНЦ (или промени в основната информация) е 

повторение на регистрацията на действителните предприятия в 

държавните институции съгласно действащото законодателство, но се 

извършва в централните служби чрез симулираните в тях услуги. 

Необходимо е да се разясни на обучаемите значението на тези 

регистрации - от кои държавни структури се извършват и, ако е 

възможно, да ги посещават и да провеждат срещи със служителите им, 

според местоживеенето. Изключително полезно е да се запознаят с 

интернет страниците на съответните институции, с представянето на 

техните функции и с документацията, използвана при регистрациите. 

 

Фаза на разработване. На този етап започва същинската работа на отделите. Започва работата на 

специалистите: 

• Започва планирането на всички бизнес дейности (оперативни планове). 

• Оценяват се очакваните пазарни разходи и оборот. 

• Разработване и разпространяване на каталози, рекламни материали, ценови листи, оферти 

и извършване на поръчки. 

• Изготвят се заявки до други специалисти за офис оборудване и попълване на запаси. 

• Подготвят се и се обработват счетоводни документи. 

• Заплатите се изплащат. 
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• Данъците и придружаващите ги писма се подготвят и изпращат до данъчната служба на 

централния офис. 

• Социалноосигурителните вноски и придружителните писма се подготвят и изпращат в 

осигурителната служба на централния офис. 

• Поръчките се обработват и се изпращат стоки или се фактурират услуги. 

 

 Всички дейности са групирани под наименованието: Търговска дейност в тренировъчно 

предприятие (таблица 11) 

Таблица 11 Области на подобрения в търговската дейност в PE 

Отдел Процеси и документи 

Човешки ресурси / 
Персонал  

 

Досиета на персонала 

Дисциплинарни процедури 

Описания на длъжностите 

Трудови договори 

Графици 

Присъствие и отпуск 

Заплата и възнаграждение 

отразява своевременно законодателните промени 

Рецепция 
 

Посетители - Организира посрещането и обслужването на посетители 

Персонал - следи времето за попълване и пристигане на персонала 

Телефон - отговаря на телефонно обаждане в съответствие с политиките и 
процедурите на компанията; прехвърля обаждането към правилния служител, 
отдел/секция 

Поща - получаване - изготвя опис на цялата получена поща/писма и входящи 
номера; Сортира и препраща пощата към отделите/секциите 

Поща - изпращане - подготвя процедурите за писмена кореспонденция, 
инвентаризация на изпратената поща/писма и изходящи номера 

Онлайн срещи 

Отдел "Маркетинг 
 

Списъци на одобрени доставчици 

Списъци на потенциални клиенти 

Заявка за покупка (поръчка) 

Книга за продажби 

Книга за разследване 

Проследяване и отчитане на напредъка 

Електронна търговия - онлайн магазин 

План за подготовка на търговски панаир/събитие 
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Организиране на изложбената площ и дейностите по време на търговския 
панаир/събитие 

Организиране на дейностите след търговския панаир/събитието 

Определяне на цените на продуктите за продажба 

Изготвя каталог, брошури за продажби, рекламни материали. 

Подготвя визията на компанията, логото, бланки, документи, фирмено облекло. 

Отговаря за създаването и поддържането на уеб страница 

Кореспонденция с доставчици и клиенти по електронна поща, телефон 

Проследяване и докладване на грешки и пропуски и предлагане на възможни 

решения. 

 

Отдел "Продажби" / 
отдел "Изпращане 
на стоки" / отдел 
"Доставка 

 

Изпращане на запаси до клиента 

Създава фирмени процедури и процедури за продажби 

Проверете количеството, описанието и кодирането на стоките, които ще бъдат 
доставени. 

Издаване на номер на известието за доставка 

Подготвя документация за доставка и/или износ, когато е необходимо. 

Организира транспорта/доставката 

Изпращане на документи до клиента 

Обсъжда с клиента по телефона или по електронна поща всеки проблем с 

доставката. 

Финансов 
отдел/счетоводство 

 

Фактури за продажби - осчетоводяване в книгата за продажби / сметките за 
вземания 

Кредитно известие за продажба - осчетоводяване в книгата за продажби / сметките 
за вземания 

Фактури за покупка - осчетоводяване 

Кредитно известие за покупка - осчетоводяване 

Дневник - курсови загуби/печалби - осчетоводяване 

Дневник - парични отстъпки - публикуване 

Салда по сметки 

Триалов баланс 

Разширен пробен баланс 

Печалби и загуби и баланс 

Извлечение от сметката 

Анализ на длъжниците 

Кредитен контрол 

Постъпления от клиенти 

Контролни сметки 

Фактури за покупка - осчетоводяване в Книгата на покупките / Сметки за плащане 

Кредитно известие за покупка - осчетоводяване в Книгата за покупки / Сметки за 
плащане 
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Искане за плащания към доставчици 

Плащания към доставчика 

Контролни сметки 

Квитанции - клиентски чекове (ако е приложимо в практиката на съответната 
държава) Квитанции - банково извлечение 

Плащания - доставчик - с проверки 

Плащания - подготовка на плащания към доставчици чрез банка 

Касов апарат и касова книга 

Салда по касовата книга 

Банкови извлечения 
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Стъпки, действия, насоки: Студентите трябва да изградят знания, умения и ценности, които са им 

необходими, за да се ориентират и да участват в икономическия свят. Затова определят 

приоритетите (темите) на търговските дейности, след което работят върху това как участниците в 

икономическия свят вземат решения и как анализират въздействието на тези решения върху 

устойчивостта; Научават се да мислят, използвайки устойчиви модели, и да анализират 

въздействието на икономическите решения върху заинтересованите страни и околната среда; 

Анализират икономическите решения и тяхното потенциално въздействие върху общностите и 

околната среда; Научават, че моделите и концепциите са опростяване на реалния свят и могат да се 

използват в подкрепа на прогнози за решения и резултати; Разбират как да прилагат моделите и 

концепциите към съществени проблеми и контексти в света на труда. 

 

5.2 Търговия и търговия с други целеви групи 

Препоръка 5.2: Защита на собствените интереси, гарантиране на лоялна конкуренция 

и продължаване на търговията, тъй като икономическите отношения са основна част 

от конкурентоспособността на страната, заетостта и благосъстоянието.   

Мрежата на тренировъчните предприятия се състои от различни целеви групи от средното 

образование, професионалното образование и обучение, училища за възрастни и други институции. 

Една от основните цели в работата на ТП е да обучи студентите в комуникация и умения за работа 

с други партньори в: 

• Определяне на варианти и възможности за реализиране на продукта в националната и 

международната мрежа на ТП за постигане на целите на външната търговия. 

• Да се научите да мислите за проблемите от гледна точка на потенциалния клиент или групи 

клиенти. 

• Създаване на връзки и транзакции между предприятия от практиката. 

• Помага на студентите да разберат по-добре изискванията на нормативната уредба за 

функционирането на бизнеса и да оценят собствените си бизнес възможности. 

• Надграждане на съществуващите взаимоотношения и дейности. 

• Измерване на ефективността на търговията с ТП. 

 

Събитията за търговска търговия се организират за Световната мрежа на предприятията от 

практиката и са насочени към увеличаване на обема на международната търговия между 

предприятията от практиката. Тези събития включват интензивни търговски събития и търговски 
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панаири на предприятия от практиката. Стажантите могат да изпробват уменията си за водене на 

продажби и преговори, както и търговските процеси за обработка на поръчки. Те се запознават с 

различни езици, култури и бизнес етикет. Взаимодействията ги учат на меки умения, които лесно 

могат да се използват в реалния свят на бизнеса. 

Стъпки, действия, насоки: Създаване на стратегия за комуникация и търговия с други 

организации в националната и международната мрежа.  Организиране на събития за създаване на 

мрежи за начинаещи студенти, които да представят идеите си на пазара на ТП. Широко 

популяризиране на ТП в мрежата на ТП, което да ангажира потенциални клиенти - други ТП. 

Създаване на механизми за интегриране и усвояване на опита и информацията от други целеви 

групи по време на комуникационния процес.  Организирайте видими, достъпни и атрактивни 

дейности с други ТП. 



  

 53  
 

 

 

6 Междуинституционално сътрудничество  

Препоръка 6: Да се включат в годишния план за дейностите по ТП няколко събития за 

междуинституционално сътрудничество, за да се насърчат уменията за работа в 

бъдеще на обучаващите се във ВУЗ. 

Сътрудничеството между институциите винаги е било нормално, очаквано, необходимо и ценено. 

Сътрудничеството между висшите училища обхваща не само търговията със стоки и услуги, но и 

широк спектър от други области, които са в интерес на висшите училища, като например студентски 

състезания, конференции, екипни предизвикателства, мобилности, проекти и програми, научни 

изследвания и други събития, също така устойчивост, цифровизация, иновации, координация на 

интернационализацията и др. 

Междуинституционалното сътрудничество е важен елемент в обучението на студентите по ТП. То 

спомага за развиване на комуникационни умения и отговорности при работа с национални и 

международни институции. ТП предоставя голямо разнообразие от възможности за 

междуинституционално сътрудничество. 

ПРИМЕР 1: Австрия - Университет Грац  

Организиране на събития за пазара на ТП. Студентите редовно организират онлайн панаир за 

търговия с ценни книжа ("Ден на онлайн търговията" /OTD/). OTD през април 2021 г., организиран 

(организирана) от eXpand и KFUNIline (Университета в Грац), включваше 137 участници, 32 

презентации, 20 различни тренировъчни предприятия от 4 различни държави (Австрия, Италия, 

Чешката република, Румъния) в рамките на 4 немскоезични и 3 англоезични сесии: 
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 [4] 

Посещение на панаири за ТП. Редовните международни панаири на ТП осигуряват възможност за 

сътрудничество с други ТП на международно равнище. KFUNIline и eXpand присъстваха на няколко 

международни панаира, включително на Международния панаир на ТП в Дорнбирн (Австрия) през 

ноември 2018 г. [5]. 

По-нататъшното развитие на метода, в сътрудничество с други университети, училище и 

федералното министерство. Примерите за междуинституционално сътрудничество в тази област 

включват разработването на стандарти по ТП с австрийското федерално министерство на 

образованието и представители на училищата, както и участието на Департамента за бизнес 

образование и развитие в проекта "SMART PE [6].  

ПРИМЕР 2: Литва - Vilniaus kolegija/Университет за приложни науки 

ТП "Migle" имаше различни междуинституционални сътрудничества с други ВУЗ-ове, като например 

участие в национални конкурси за насърчаване на предприемачеството за студенти от ВУЗ-ове 

заедно с други колежи в Литва (Utenos kolegija, Kauno kolegija) и в обща научна конференция (Vilniaus 

kolegija плюс Utenos kolegija), както и някои онлайн събития-срещи (ТП "Migle" Vilniaus kolegija плюс 

ТП "Biurometa" Lietuvos verslo kolegija) през 2020/2021 г. Съгласно планираните дейности по 

проекта HEIPNET, през 2022 г. Vilniaus kolegija ще посети Университета в Грац с група студенти. 

Бъдещи възможности за научни изследвания - практики за използване на ИТ в обучението по ТП 

във ВУЗ в Литва и в чужбина.  

 

ПРИМЕР 3: България - Университет за национално и световно стопанство  
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 От 1997 г. насам в България ежегодно се 

провежда Международен панаир на 

тренировъчните предприятия. Благодарение на 

това събитие учащите се могат да се състезават 

и да сравняват своите постижения. Така 

например през март 2021 г. се проведе 

последният Международен панаир на 

тренировъчните предприятия в България, 

организиран от Централното управление на 

Министерството на образованието и науката на 

Република България с подкрепата на PEN 

Worldwide. В него взеха участие общо 1600 

стажанти и 166 тренировъчни предприятия от 

България, Белгия, Румъния, Люксембург, 

Словения, Черна гора, Испания и Литва [7].  

 

Стъпки, действия, насоки: Ангажиментите за подобряване на достъпа до образование и 

потребностите на отделните студенти укрепиха съвременните методики за развитие на 

дистанционното обучение и дадоха нов тласък на междууниверситетското сътрудничество в 

организацията на практиката по ТП. Иницииране на диалог и дискусии между други ВУЗ-ове и 

външната среда за взаимна полза. Вярвайте, че всеки участник в онлайн или присъствено събитие 

вече е победител: победител от преживяванията, победител от приноса към общността на ТП и 

победител от това, че дава най-доброто от себе си, затова редовно проверявайте страниците на PEN 

Worldwide Events: https://www.penworldwide.org/events/events-calendar/ и 

https://events.penworldwide.org/.  
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Изводи и прозрения 

Тези препоръки дават основните насоки за развитие на учебната програма по ТП с оглед на 

текущото развитие на университетите на партньорите по проекта. Разработването и 

усъвършенстването на програмата/модула в университетите за работа в областта на ТП е много 

важен елемент от цялостната визия за разпространението на този вид образование. Опитът, 

натрупан в редица университети и държави, е солидна основа за по-нататъшно развитие и 

усъвършенстване. 

 

Обменът на добри практики в различни области на висшето образование, както и в различните 

степени - бакалавърска и магистърска, води до по-големи възможности за студентите за качествено 

професионално образование и последваща професионална реализация. От друга страна, това ще 

доведе до по-голяма конкуренция между университетите за привличане на нови студенти, което от 

своя страна ще доведе до по-добро и по-конкурентноспособно образование. 

 

Процесът на разработване на програмата/модула за ТП може да започне с 4 основни стъпки: 

• Преглед на целите, задачите, компетенциите и потребностите на учебната програма. 

• Преразглеждане на целите на предмета, компетентностите по предмета и резултатите от 

обучението. 

• Изберете подходящото съдържание за преработените компетентности. 

• Разработване на учебния материал по ТП, ако е необходимо. 

Процесът на разработване на учебната програма по ТП напредва: 

• Удовлетворяване на нуждите на всички потенциални студенти по ТП. 

• Настоящите очаквания на университета към областта. 

• Познанията и готовността за промяна от страна на обучителите/студентите/наставниците. 

• Наличието на национални и международни ресурси на мрежата за ПЕ. 

• Ролята и наличието на информационни и технологични ресурси в отделите по ТП. 

• Въпроси, свързани с планирането на дейностите по ТП. 

• Методи и цели на оценяването. 

• Професионалното развитие на студентите е свързано с концепцията за учене чрез правене. 

• Способност на студентите да намират, използват и оценяват информация, която е важна за 

тяхната кариера и за живота им като граждани, както и да общуват и работят ефективно, 

използвайки технологичните инструменти за управление на бизнеса. 

• Способността на студентите да наблюдават и отразяват редовно напредъка си. 
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Допълнения 

Приложение 1.  Пример за шаблон на курс А 

Код на курса   

Заглавие на курса Управление и организация на счетоводната дейност 

Кредити за курса 6 кредита 

Описание на курса  

Дисциплината "Управление и организация на 

счетоводната дейност" е предназначена за студентите 

от редовна форма на обучение в специалност 

"Счетоводство". Тя се преподава в седми семестър. Целта 

на обучението е да се разширят и задълбочат 

теоретичните и практическите знания на студентите за 

по-добро разбиране на организацията, технологията, 

нормативната уредба и практическата реализация на 

счетоводството. Това се постига чрез подробно и 

целенасочено запознаване със специфичните 

организационни и технологични изисквания в 

счетоводната практика в ТП, чрез представяне и 

разглеждане на казуси и техните решения на базата на 

изискванията на нормативната уредба. Разгледани са 

необходимостта и същността на нормативната уредба 

при управлението и организацията на счетоводството. 

Представени са източниците на нормативното 

регулиране, историческото им развитие в 

международната практика и отражението им в 

националната правна рамка. 

Предпоставка за курса 

Необходими са завършени курсове по теория на 

счетоводството, финансово счетоводство и управленско 

счетоводство. 

Основно условие на курса Няма 

Вид на курса  Задължително            По избор 

Формуляр за изпълнение на курса   Работа в класната стая      Дистанционно обучение 

Език Български 

Избройте всички ограничения 
или специални бележки за този 
курс.  

Няма ограничения 

Това ли е специализиран курс?   Да     Не 

Ще има ли този курс компонент 
за обучение, основано на 
практиката? Ако да, моля, 
посочете вида(ите).  

 Да     Не 
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Очаквани часове за контакт на 
седмица, ако е приложимо. 
Например, два часа лекции и един 
час практически дейности.  

Часове за лекции Часове за практика Часове за 

самообучение 2 2 3   

Има ли този курс кръстосано 
класиране? 
Ако да, в кой отдел? 

 Да     Не  

 

Последици за програмата  Без последствия 

Резултати от обучението 
Студентите, които успешно 
завършат този курс, ще 
демонстрират: 

След обучението студентите ще имат теоретични и 

практически познания за по-добро разбиране на 

организацията, технологията, нормативната уредба и 

практическото прилагане на счетоводството. 

Студентите трябва да са наясно със сложното поле на 

действие на "Тренировъчното предприятие" и да могат 

и желаят да осмислят критично метода "Тренировъчно 

предприятие". След успешното завършване на курса те 

ще могат успешно да участват в практическото 

приложение на счетоводството в конкретно 

предприятие или да организират свое собствено. 

Ще са необходими ли 
допълнителни ресурси? Ако е 
така, моля, избройте ги.  

 Да    ☐ Не  

Собствен офис, оборудван с персонални компютри и 

необходимия ERP софтуер за студентите, където те имат 

достъп до него. 

Продължителност на курса, брой 
семестри, триместри и т.н. 

1 семестър 

Задължително работно 
натоварване (курсова работа, 
изпит, презентация и др.) 

Редовно оценяване на постиженията, активно участие в 

срещи и групови динамични упражнения, изготвяне на 

презентации и дискусии, изготвяне на портфолио в края 

на семестъра 
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Приложение 2.  Пример Б за шаблон на курс 

Код на курса   

Заглавие на курса Практика за подобряване на логистичните умения 

Кредити за курса 6 

Описание на курса 

Предметът анализира изискванията за създаване на 

фирми, данъчните изисквания за фирмите за 

транспортни услуги, анализира изискванията за 

организация на транспортните логистични процеси, 

дава основни познания по маркетинг и управление на 

качеството. 

Предпоставка за курса Основи на управлението, Основи на икономиката 

Основно условие на курса Логистика 

Вид на курса  Задължително            По избор 

Формуляр за изпълнение на курса   Работа в класната стая      Дистанционно обучение 

Език Литовски, английски 

Избройте всички ограничения 

или специални бележки за този 

курс. 

 

Това ли е специализиран курс? 
 

 Да     Не 

Ще има ли този курс компонент за 

обучение, основано на 

практиката? Ако да, моля, 

посочете вида(ите).  

 Да     Не 

Проектно базирано обучение 

Очаквани часове за контакт 

седмично, ако е приложимо. 

Например, два часа лекции и един 

час практически дейности.  

Часове за лекции Часове за практика Часове за 

самообучение 

 07288 

Има ли този курс кръстосано 

класиране? 

Ако да, в кой отдел? 

 Да     Не  

 

Последици за програмата  

Резултати от обучението 

Студентите, които успешно 

завършат този курс, ще 

демонстрират: 

Студентите ще могат да разбират системата от правни 

актове на Република Литва и международни правни 

актове, както и законите, регулиращи дейността на 

дружествата и данъчната система, и да ги прилагат в 

професионалната си дейност. 
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Студентите ще могат да прилагат на практика 

международните изисквания, които регулират превоза 

на товари с различни видове транспорт. 

Студентите ще могат да извършват изчисления на 

товаропотока и пътникопотока, да оценяват обема на 

трафика, посоките и пазарните условия и да изготвят 

доклади за проучвания. 

Ще са необходими ли 

допълнителни ресурси? Ако е 

така, моля, избройте ги.  

☐ Да     Не  

 

Продължителност на курса, брой 

семестри, триместри и т.н. 

Един семестър 

Задължително работно 

натоварване (курсова работа, 

изпит, презентация и др.) 

Доклади след завършване на всеки отдел, доклад след 

завършване на целия курс, презентация 
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Приложение 3.  Пример за шаблон на курс В 

Код на курса  PS 331.303 

Заглавие на курса ТП и управление на качеството 

Кредити за курса 6 ECTS кредита 

Описание на курса 

Всичко за тренировъчните предприятия KFUNIline или eXpand 

(едната от двете групи ще бъде на немски, а другата - на 

английски език). 

Тренировъчното предприятие (UEFA) е симулация на 

предприятие за целите на обучението, при която студентите 

работят и се обучават в или на модела на предприятието. Като 

служители и студенти на Тренировъчното предприятие те 

участват активно в националните и международните пазари на 

Тренировъчното предприятие и изпитват оперативни и 

икономически взаимоотношения сред образователна 

перспектива. 

Курсът предлага и поглед върху философията на цялостното 

управление на качеството в професионалното образование и 

корпоративната култура, както и върху теориите за 

ориентация на дейността. 

Предпоставка за курса 

За участие в магистърската програма се изисква бакалавърска 

степен по бизнес администрация. Предпоставки за участие в 

просеминара "ТП и управление на качеството" в Грац са 

въвеждащите курсове на магистърската програма съгласно 

учебния план. Препоръчително е курсът да се посещава през 

третия семестър на петгодишната магистърска програма. 

Основно условие на курса Не е основна предпоставка 

Вид на курса  Задължително            По избор 

Формуляр за изпълнение 

на курса  

 Работа в класната стая      Дистанционно обучение 

Дистанционното обучение беше прекомерно използвано 

поради пандемията Covid-19, но като цяло студентите могат да 

работят дистанционно за ежедневните си задачи по ТП; но 

седмичните срещи се провеждат в присъствието. 

Език KFUNIline на немски език; eXpand на английски език 

Избройте всички 

ограничения или 

специални бележки за 

този курс. 
 

Няма ограничения 

Това ли е специализиран 

курс? 
 

 Да     Не 
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Ще има ли този курс 

компонент за обучение, 

основано на практиката? 

Ако да, моля, посочете 

вида(ите).  

 Да     Не 

 

Очаквани часове за 

контакт седмично, ако е 

приложимо. 

Часове за лекции Часове за практика Часове за самообучение 

 330,5 

Има ли този курс 

кръстосано класиране? 

Ако да, в кой отдел? 

 Да     Не  

 

Последици за програмата 
 

Без последствия 

Резултати от обучението 

Студентите, които 

успешно завършат този 

курс, ще демонстрират: 

Студентите трябва да са наясно със сложното поле на действие 

на "Тренировъчното предприятие" и да могат и желаят да 

осмислят критично метода "Тренировъчно предприятие". От 

студентите се очаква да се запознаят със сложния и 

многоизмерен метод на различните роли и перспективи - 

обучаеми - служители - бъдещи потенциални учители. След 

завършване на курса студентите са в състояние да отразяват 

критично метода от различни гледни точки, да разбират и 

контролират оперативните и икономическите структури и 

процеси, да установяват връзки между бизнес и 

икономическото съдържание и да ги доразвиват. Те са 

запознати с различните перспективи - Тренировъчно 

предприятие като място за обучение, Тренировъчно 

предприятие като място за бизнес и на мета ниво - и могат да се 

"движат" на тези различни нива. С този курс студентите могат 

да развият цялостната си компетентност за предприемане на 

действия и да придобият представа за това как може да се 

управлява Тренировъчно предприятие, както от педагогическа, 

така и от бизнес гледна точка (дуален цикъл). Освен това те са 

в състояние да прилагат самостоятелно придобитите знания, 

компетенции и умения в нови ситуации и ориентирани към 

решения бизнес дейности. 

Ще са необходими ли 

допълнителни ресурси? 

Ако е така, моля, избройте 

ги.  

 Да    ☐ Не  

Собствен офис, оборудван с персонални компютри и 

необходимия ERP софтуер за студентите, където те имат 

достъп до него. 
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Продължителност на 

курса, брой семестри, 

триместри и т.н. 

1 семестър 

Задължително работно 

натоварване (курсова 

работа, изпит, 

презентация и др.) 

Редовно оценяване на постиженията, активно участие в срещи 

и групови динамични упражнения, изготвяне на презентации 

и дискусии, изготвяне на портфолио в края на семестъра 
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Приложение 4.  Пример за шаблон на курс D 

Код на курса  Степен по икономика и управление (код 9202) 

Заглавие на курса SIMULIMPRESA 

Кредити за курса 6 

Описание на курса 

Сред целите на курса по бизнес симулация е да се развият у 

студентите умения за взаимоотношения, характерни за 

работното място, да се изпита климатът в компанията, за да се 

намали разликата в намирането на работа, да се подобрят 

поведенческите умения, да се придобие по-добро възприятие 

на собствените нагласи и роли, да се приложат придобитите 

знания и да се генерират нови знания, които могат да се 

използват в следващите фази на учебния път. 

Предпоставка за курса Няма 

Основно условие на курса Няма 

Вид на курса  Задължително По избор 

Формуляр за изпълнение 

на курса  

 Работа в класната стая Дистанционно обучение 

Език Италиански 

Избройте всички 

ограничения или 

специални бележки за този 

курс. 

 

Това ли е специализиран 

курс? 
 Да Не 

Ще има ли този курс 

компонент за обучение, 

основано на практиката? 

Ако да, моля, посочете 

вида(ите).  

 Да Не 

С бизнес симулацията студентът е призован да бъде активна и 

отговорна част от начина, по който функционира една 

компания, като поема роля в аспектите, свързани с 

управлението на компанията: счетоводство и бюджет, 

организация, административни задължения и данъци, 

вътрешен и международен търговски мениджмънт, 

финансиране, инвестиции, отношения с банки, прилагане на 

ИКТ. В обобщение, студентът трябва да допринесе за 

изработването на управленски решения и да спазва правните 

задължения в рамките на симулирана дейност, предложена с 

висока степен на приближаване до реалността. За тази цел в 

Лабораториите Labic на Училището по икономика във Форли 

ще функционира виртуално дружество в сектора на търговията 

или услугите, което материално възпроизвежда типичната 
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организация на едно дружество с административни, финансови 

и търговски функции. 

Компютърни станции за всеки студент, също и в отдалечен 

режим; използване на софтуер за управление за счетоводство, 

планиране и контрол на управлението. Използване на 

платформата www.simulimpresa.com и социалните мрежи. 

Очаквани часове за 

контакт на седмица, ако е 

приложимо. 

Часове за лекции Часове за практика Часове за самообучение 

Има ли този курс 

кръстосано класиране? 

Ако да, в кой отдел? 

 Да Не  

 

Последици за програмата Целта на обучението е да се развият преки познания за 

функционирането на компанията чрез точното 

възпроизвеждане на нейния начин на работа в следните 

области: административно-счетоводна отчетност, управленски 

контрол, финанси, маркетинг, човешки ресурси. Стремежът е 

студентите да се включат в пътя на обучението и 

затвърждаването на това, което се разглежда в курсовете за 

изучаване на бизнес, да се премине от чисто теоретично 

обучение към конкретен и активен подход. Приложният 

софтуер ще се използва в управлението на бизнеса за 

Счетоводно отчитане и съставяне на финансовия отчет на 

упражнението, Управленски контрол, Счетоводен одит. 

Резултати от обучението 

Студентите, които 

успешно завършат този 

курс, ще демонстрират: 

В края на курса студентът може да: - да знае как да разбира 

бизнес проблемите в приложни аспекти; - да знае как да поема 

отговорности и да взема решения в симулирана компания; - да 

знае как да прилага мултидисциплинарни знания. 

Ще са необходими ли 

допълнителни ресурси? 

Ако е така, моля, избройте 

ги.  

 Да ☐ Не  

Даниеле Гуалди. ACTIVE LEARNING, Metodologie innovative di 

insegnamento per l'Accounting Education. L'impresa simulata 

Monte Università Parma Editore, Парма, 2018 

Даниеле Гуалди. Manuale di Simulazione di Impresa, Società 

Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 2016. 

Даниеле Гуалди. L'Impresa Simulata. Paramond Editore, Milano, 

2001 

Продължителност на 

курса, брой семестри, 

триместри и т.н. 

1 семестър  

4 36 N.A. 
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Задължително работно 

натоварване (курсова 

работа, изпит, презентация 

и др.) 

В края на курса Simulimpresa студентите трябва да напишат 

доклад (около 25 страници). 
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Приложение 5.  Пример за шаблон на курс Е 

Код на курса   

Заглавие на курса Бизнес практическо обучение (симулация на бизнес) 

Кредити за курса 5  

Описание на курса 
 

В този курс студентите оценяват бизнес средата, управляват 

симулирана компания, провеждат процедури за покупки и 

продажби, управляват финансови и материални ресурси, 

анализират резултатите на компанията.  

Предпоставка за курса 
Маркетинг, управление на финансовите и материалните 

ресурси, управление на човешките ресурси 

Основно условие на курса Икономика, управление 

Вид на курса  Задължително            По избор 

Формуляр за изпълнение 

на курса  

 Работа в класната стая      Дистанционно обучение 

Език Литовски, английски  

Избройте всички 

ограничения или 

специални бележки за този 

курс. 
 

- 

Това ли е специализиран 

курс? 
 

 Да     Не 

Ще има ли този курс 

компонент за обучение, 

основано на практиката? 

Ако да, моля, посочете 

вида(ите).  

 Да     Не 

Учене чрез правене 

Очаквани часове за 

контакт на седмица, ако е 

приложимо. 

Лекционни часове 1 Практически часове 3 Часове за 

самообучение 4 

Има ли този курс 

кръстосано класиране? 

Ако да, в кой отдел? 

 Да     Не  

Различни отдели за различни учебни програми 

Последици за програмата 
 

- 

Резултати от обучението Умение за управление на човешките ресурси, умение за 

изготвяне на документация за наемане на работа: заповеди, 
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Студентите, които 

успешно завършат този 

курс, ще демонстрират: 

договори и умение за оценка на бизнес средата, умение за 

извършване на покупко-продажба, умение за рекламиране на 

продукта, умение за изготвяне на различни бизнес документи: 

поръчки, фактури, товарителници, договори и други, умение за 

водене на счетоводство и финансови операции, умение за 

сътрудничество, умение за анализиране на резултатите на 

компанията.  

Ще са необходими ли 

допълнителни ресурси? 

Ако е така, моля, избройте 

ги.  

 Да    ☐ Не  

Консултации/взаимодействие с реални бизнес компании 

Продължителност на 

курса, брой семестри, 

триместри и т.н. 

1 модул (9 седмици) 

Задължително работно 

натоварване (курсова 

работа, изпит, презентация 

и др.) 

Доклади след приключване на всеки отдел, презентация, тест 
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Приложение 6.  Етапи на подбор на персонала, цел и работен процес 

Студентите ще могат да организират и формализират документите за подбор на персонал, да ги 

систематизират, управляват и оценяват. 

Етапи Цел Курс: действия и насоки  

1. Попълване на 

въпросник за 

заетостта  

Да се посочи позицията, 

която кандидатът иска 

да заеме, да се 

предостави информация 

за интервю. 

Докато кандидатът попълва 

въпросника, директорът и комисията за 

подбор анализират автобиографията и 

мотивационното писмо. 

2. Първоначално 

интервю за 

"сортиране" 

Да можете да оцените 

пригодността на 

кандидата. 

Директорът и мениджърът на отдел 

"Персонал" продължават да разговарят 

с кандидата, питат го за 

професионалния му опит и желаното 

заплащане, подготвят се за най-често 

задаваните от работодателите въпроси.  

В комисията за подбор могат да бъдат 

поканени директорът (студент) на 

група, която вече е завършила 

обучението си, учители, представители 

на социалните партньори. 

3. Тестване и 

проучване "зад 

гърба 

Оценка на работните 

умения на кандидата и 

способността му да се 

учи на работното място. 

Проверка на резюме или 

въпросник на кандидата. 

Може да се използва програма за 

компютърно базирано тестване, да се 

проучат различни възможности. 

Влизане в контакт с шефа на предишния 

кандидат (групови старейшини). 

4. Окончателна 

оценка 

Анализ на първите три 

етапа на данните.  

Директорът взема решенията заедно с 

ръководителя на отдел "Персонал". 

5. Работата 

предлага 

"Запълване" на свободно 

място или позиция. 

Предложена заплата и пакет от 

обезщетения. 

Кандидатът пише молба за работа.  Виза 

на директора. 
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Приложение 7.  Етапи на набиране на персонал, цел и работен процес 

Студентите ще могат да подготвят документи за набиране на персонал, да ги систематизират, 

управляват и оценяват.  

Етапи  Цел Курс: действия и насоки  

Документи за 

набиране на 

персонал и подбор  

Да знаете какви 

документи трябва да 

представи кандидатът, 

когато кандидатства за 

работа. 

Събират се и се регистрират 

документи за набиране на персонал. 

Изготвяне на 

документи за 

отдел "Персонал 

Да познава основните 

документи, които се 

попълват от 

служителите на отдел 

"Персонал" при 

приемането на нов 

служител на работа, и да 

ги попълва правилно. 

Отдел "Персонал" изготвя заповед 

за назначаване на работа, трудов 

договор, договор за материална 

отговорност, доклад до Съвета на 

фонда за държавно обществено 

осигуряване за назначаване на 

лица, подлежащи на социално 

осигуряване, лична карта, договор 

за финансова отговорност (само с 

ръководителите на отдели и 

материално отговорните лица) и 

регистрация на подписаните 

документи.  

Създаване на 

лични файлове на 

служителите 

Да знаете как се създават 

личните файлове на 

служителите. Процедура 

за попълване на лични 

документи.  

Създават се и се регистрират лични 

досиета на служителите. 

Изготвяне на 

сертификат за 

заетост 

Процедура за издаване - 

връщане на 

удостоверения за работа. 

Процедурата по издаване - изготвя 

се/актуализира се декларация за 

трудови книжки, издават се и се 

регистрират трудови книжки, 

присъждат се кодове на 

служителите. 
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Приложение 8.  Етапи, цел и работен процес на работното време на 

служителите 

Студентите ще могат да попълват отчетите за работното време, да анализират и документират 

липсващите документи. 

Етапи Цел Курс: действия и насоки  

Планиране на 

работата 

Във ведомостта за 

работното време трябва 

да се посочи номерът на 

работния график, освен в 

случаите, когато в 

предприятието се 

използва само един 

работен график. 

Разглежда се въпросът за обмена на 

отдели и се изготвя работен график. 

Определят се началото и краят на 

работния ден на служителите, както 

и почивките. Работните графици се 

предоставят на информационното 

табло за обществеността. 

Ежедневно 

записване на 

работното време 

Правилно попълване на 

графика, според който 

ще се изчислява 

възнаграждението на 

служителя. Контрол на 

работното време на 

служителите. 

Отговорният служител попълва 

дневния лист за отчитане на 

работното време и контролира 

работното време на служителя. 

 

Регистриране на 

нарушения на 

работното време 

Да знаете как се 

документират 

нарушенията на 

работното време. 

Обяснение на нарушителите 

(самообяснение). Решения на 

директора. Заявление за налагане 

на дисциплинарно наказание. 
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Допълнение 9 . Етапи на фирмената документация, цел и работен процес 

Студентите ще могат да подготвят, регистрират, систематизират и разпознават различните видове 

документи; да обосновават правното основание за изготвяне на документи, да разбират системата 

на бизнес документите; да оформят документите съгласно действащите правила; да прилагат 

съвременните информационни технологии при получаване, структуриране и анализиране на 

получената информация; да управляват и оценяват документи.  

Етапи Цел Курс: действия и насоки 

Създаване на система за 

документи за работа 

да решите какви 

документи са 

необходими за 

осигуряване на бизнес 

успех. Да се уверите, че 

те са правилно 

подготвени и 

оформени и са правно 

валидни. 

Вземане на решения за изготвяне на фирмени 

документи. Те са следните: 

1) Правни актове (заповеди, резолюции, 

инструкции, наредби, решения) за изпълнение 

на функциите на вътрешната администрация.  

2) Документите за одобрение (указания, 

членове, разпоредби, статут, правила, наредби 

и др.) 

3) Справочните документи (актове, прегледи, 

доклади, характеристики, удостоверения 

(бележки), протоколи, документи, препоръки 

и др.). 

Планиране/актуализиране 

на документите за 

дейността на компанията  

При упражняване на 

дейност трябва да 

създавате, одобрявате, 

получавате и приемате 

документи от други 

юридически или 

физически лица. 

Подготвят се/актуализират се основните 

документи за дейността на дружеството, като 

например образци на заповеди (по оперативни 

въпроси, въпроси, свързани с персонала, 

отпуски и командировки), длъжностни 

характеристики, описания на работните места, 

вътрешни процедурни правила и други 

документи на дружеството.  

Изготвяне на план за 

документация и списък на 

регистрите  

Управление на 

документи. 

Одобрява се планът за документация за 

годината и се изготвя/актуализира списъкът 

на регистрите, използвани в компанията. 

Създават се фирмени досиета. 
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Приложение 10.  Етапи на здравословни и безопасни условия на труд, цел и 

работен процес 

Студентите ще могат да оценяват безопасността на труда във фирмата - да извършват анализ на 

безопасността, да идентифицират и елиминират недостатъците и да създават безопасни и 

здравословни условия на труд.  

Етапи Цел Курс: действия и насоки 

Търсене на правни 

актове, определящи 

изискванията за 

безопасност и здраве  

Да знаете как работните 

инструменти и условията на 

труд отговарят на 

законовите изисквания за 

здравословни и безопасни 

условия на труд в 

компанията и нейните 

подразделения.   

Сравняване и представяне на 

резултатите. 

Оценка на 

професионалния 

риск 

Служителите трябва да 

бъдат защитени от 

професионалните рискове 

или те трябва да бъдат 

сведени до минимум. 

Процедурите за оценка на 

професионалните рискове в 

предприятията са определени в 

разпоредбите за оценка на 

професионалните рискове. След оценка 

на професионалните рискове в 

предприятието трябва да се изготви и 

одобри план за действие за 

отстраняване и намаляване на риска, 

съгласно който трябва да се приложат 

мерки за предотвратяване на риска.  

Подготовка на 

документи 

Изготвяне на документите, 

регламентиращи 

безопасната работа на 

служителите на 

компанията. 

Разработват се и се одобряват 

инструкциите за безопасност и здраве 

при работа или 

правилата/инструкциите за безопасна 

работа с оборудването, използвано в 

предприятието. Служителите на 

дружеството са инструктирани по 

въпросите на безопасността и здравето 

(изискванията) (подпис). 
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Приложение 11.  Етапи на организационната култура и политиката за 

персонала, цел и работен процес 

Студентите ще могат да формират политика за персонала, като се фокусират върху такива фактори 

като безопасни условия на труд и социална сигурност, осигуряване на мир между различните групи 

персонал, съчетаване на интересите на персонала, оценка на персонала, мотивация и повишение, 

система от ценности, които ръководят организацията.  

Етапи Цел Курс: действия и насоки 

Определяне на 

принципите на 

управление на 

персонала 

Да съчетаете желанията на 

физическите лица с реалните 

възможности. 

Определена е концепцията за структурата, 

системата, стиловете на ръководство, 

обхващащи основните цели и поведенческите 

норми на персонала, ангажираността на 

организацията и развитието на персонала. 

Формиране на 

организационната 

култура 

Да се развие чувство за 

идентичност, като се насърчи 

ангажираността към компанията и 

нейните цели. 

 

Този смисъл осигурява стабилност 

на фирмата, формира поведение, 

мотивиращо служителите да 

управляват правилно фирмата. 

Създава се система от ценности, които 

ръководят организацията. Тя трябва да бъде 

разпозната от членовете на компанията и да 

оказва влияние върху тяхното поведение. Тя се 

поддържа от историята и митовете на 

организацията и проявите на традиции, 

церемонии, ритуали и символи. 

Създават се сценарии за различни събития, 

ритуали, церемонии и т.н., които вероятно ще се 

превърнат в елемент от фирмената култура. 

Определяне на 

факторите за 

мотивация и 

стимулиране на 

персонала 

Съчетаване на нуждите на 

персонала с целите на 

организацията. 

Изготвят се и се одобряват правила за 

мотивиране и стимулиране на служителите. 

 Разглежда се и се одобрява процедурата за избор 

на най-добър служител. Благодарност, записи 

(вписвания) в удостоверенията за завършен курс 

на обучение. 

Създаване на 

документация за 

политиката за 

персонала 

Когато се създават принципите на 

политиката за персонала и 

стратегията за управление на 

персонала, могат да се подготвят 

документи, свързани с 

адаптирането на функциите за 

Най-важните документи са следните: 

Инструкции за работата на персонала (основни 

принципи на работа); вътрешен правилник; 

правилник за организацията на отдела; 

длъжностни характеристики на персонала; 
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управление на персонала с цел 

подобряване на ефективността на 

персонала. 

правилник за планиране и оценка на 

компетенциите на персонала. 
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Приложение 12.  Етапи на организация на срещата, цел и работен процес 

Студентите ще могат правилно да се подготвят за срещи на персонала, да ги организират и 

ръководят, както и да подготвят документи за срещите.  

Етапи Цел Курс: действия и насоки 

Подготовка за 

срещи 

Да се подготвите за ефективно 

управление на срещи. 

Дневният ред на срещите се съгласува с 

директора и ръководителите на отдели. 

Подготовка и публикуване на реклами. 

Изготвяне на доклад. Подготовка на 

помещения, материали за раздаване и 

разглеждане. Гласуване на 

предложенията предварително. 

Предвиждане на председателството и 

секретаря. 

Провеждане на 

срещата 

Председателят на срещата е 

готов да поеме отговорност. 

Председателят на заседанието трябва да 

е готов да открие заседанието навреме, да 

следва дневния ред, да насърчава да 

говорят срамежливи хора или неуверени 

участници, да изслушва внимателно 

ораторите, да прекратява всяка 

спонтанна дискусия и да не се поддава на 

емоции и т.н. 

Изготвяне на 

протоколи от 

срещи 

Обобщаване на речите и 

дебатите и документиране на 

същността, ясно формулиране 

на резолюции. 

Изготвят се и се записват протоколите от 

заседанията. 
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Приложение 13.  Етапи на прехвърляне и уволнение на служител, цел и 

работен процес 

Студентите ще могат да оформят прехвърляне на служител в друг отдел, на друга длъжност и да 

подготвят документи за уволнение на служител.  

Етапи Цел Курс: действия и насоки 

Изготвяне на 

документи за 

прехвърляне на 

служители в 

други 

отдели/на 

други позиции и 

др.  

Да знаете какви документи се 

обработват при изменение на 

условията на първоначалния 

трудов договор и да ги 

подготвяте. 

Събиране и регистриране на молби на служители 

за прехвърляне в друг отдел. Виза на мениджър. 

Заповедта за преместване. Вписвания за промени 

в личното досие на служителя, прекратяване на 

материална отговорност, вписвания за промени в 

трудовия договор.  Договори за материална 

отговорност, проведени с нов служител. 

Официална 

регистрация на 

документ за 

съкращения 

Разработване на подходящи 

документи за уволнение на 

служители. 

Изготвяне на доклад до Съвета на Държавния 

социалноосигурителен фонд относно 

уволнението на служител. Вписване в личните 

досиета.  Заповедта за уволнение. Възстановяване 

на трудовото свидетелство.  

Прекратяване 

на трудов 

договор 

Да се запознаете с условията за 

прекратяване на трудовия 

договор.  

Вписвания в трудовия договор. Подписи на 

страните. 

 

  



  

 80  
 

 

 

Приложение 14.  Пример за въпросник за екипно сътрудничество 

1. Моите идеи и предложения 

винаги се пренебрегват. 
1 3 5 7 8 10 

Моите идеи и предложения винаги 

получават нужното внимание. 

2. Не смятам, че ръководителят 

на екипа се интересува от моите 

идеи. 

1 3 5 7 8 10 
Мисля, че ръководителят на екипа 

се интересува от моите идеи. 

3. В този екип няма правилно 

сътрудничество и се вземат 

твърде малко разумни решения. 

1 3 5 7 8 10 
Екипът си сътрудничи отлично и 

взема разумни решения. 

4. Членовете на екипа не 

участват в обсъждането на 

въпроси, които ги засягат. 

1 3 5 7 8 10 

Членовете на екипа участват в 

обсъждането на въпроси, които ги 

засягат. 

5. Чувствам се некомфортно в 

екипа, когато трябва да говоря 
за грешките си. 

1 3 5 7 8 10 
Чувствам се комфортно в екип, тук 

мога да говоря за грешките си. 

6. Екипът ни не е в състояние да 

се справя с конфликти и да се 

учи от тях. 

1 3 5 7 8 10 

Екипът ни е в състояние да се 

справя с конфликти и да се учи от 

тях. 

7.  Не получавам достатъчно 

отговорности, за да мога да 

работя добре и да продължа да 

работя. 

1 3 5 7 8 10 

Получавам достатъчно 

отговорности, за да мога да работя 

добре и да продължа да работя. 

8. Дискусиите в нашия екип 

винаги не са довеждали до 

задоволителни резултати. 

1 3 5 7 8 10 
Дискусиите в нашия екип винаги 

дават задоволителни резултати. 

9.  Никога не говорим за това 

какво мислят членовете на 

екипа за екипното 

сътрудничество. 

1 3 5 7 8 10 

Често говорим за това какво 

мислят членовете на екипа за 

екипното сътрудничество. 

10. Никога не оценяваме 

работата си в екип. 
1 3 5 7 8 10 

Редовно оценяваме работата си в 

екип. 

11. Работата в екип и нивото на 

качество са ниски. 
1 3 5 7 8 10 

Работата ни в екип и нивото на 

качество са високи. 

12.  Членовете на екипа ни 

никога не споделят 

подготвените материали или 

знанията, необходими за 

работата ни. 

1 3 5 7 8 10 

Членовете на екипа ни често 

споделят подготвени материали 

или знания, необходими за 

работата ни. 
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13. За мен в тази група има 

твърде много правила и 

ограничения. 

1 3 5 7 8 10 
В тази група има достатъчно 

правила и ограничения. 

14. Ръководителят на екипа 

контролира работата ми твърде 

често и твърде стриктно. 

1 3 5 7 8 10 

Ръководителят на екипа работи 

добре и ми помага да давам най-

доброто от себе си. 
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