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Изграждане

www.competencemap.bg

Методики

20 браншови организации
240 предприятия
1030 експерти, членове на
СКС, мениджъри,
специалисти, консултанти

Анализи
Референтна мрежа
ИСОК
Проучвания

Компетентностни модели
Инструменти за оценка
Е-обучения
Ресурси за развитие
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Информационна система за оценка на компетенциите
www.competencemap.bg
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Интеграция с ESCO
www.competencemap.bg

Термин в ESCO
Йерархия
ISCO код

НКПД
група

Термин

Знания
Умения
Образование
Компетенции
Поведения

Не е публикувано
съдържание

Дефиниция
Професии

Ресурсен
каталог

Професии в ESCO

Термини в ESCO
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект BG051PO001-2.1.06. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Учебна програма за
специалност
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Управление на академични планове
и програми в съответствие със СКМ
Учебен план по дисциплини

Учебна програма тематичен план по дисциплини

Оценка на съответствие

Знания - скала за оценка на знанията,
съпоставима с НКР

Умения - скала за оценка на умения,
съпоставима с НКР

Методи за преподаване и форми за
проверка на знанията
Компетенции - скала за оценка от
MyCompetence

Изисквания
в СКМ

Знания

Поведенчески индикатори – Да/Не

Умения

Използвани методи за преподаване
и форми за проверка

Компетенции и поведенчески
индикатори

Агрегиране на резултата
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Агрегиран резултат от оценка на съответствие
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Апробиране на
инструмента в ХТМУ
за специалност
„Инженер-еколог“
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Е-обучения
www.competencemap.bg
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Използване на MyCompetence – базово ниво
Ефективно управление на екипи
Дигитална компетентност на базово ниво
Подбор на персонал
Въведение в управление на продажбите
Лидерство и емоционална интелигентност
Финанси за нефинансисти
Обучение за обучители
Управление на конфликти
Управление на бази от данни (MS Access)
Успешни презентации
Използване на MyCompetence – за регистрирани
потребители
Дигитална компетентност на експертно ниво
Управление на качеството
Иновативни подходи за определяне на
потребностите от обучение в организацията
Управление на доставките
Управление на представянето
Финансово и правно проучване (дю дилиджънс),
като инструмент за минимизиране на риска
Корпоративна социална отговорност
Използване на MyCompetence – за
администратори в предприятията
Управление в условията на криза
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Инструменти за оценка – 3922 участници
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Мениджърски компетенции
Социални компетенции
Удовлетвореност и мотивация
Бизнес процеси
Екипна ефективност
Тест за оценка на търговски компетенции
ВАЛИДИРАНЕ 2014
Разрешаване на проблеми и вземане
на решение ВАЛИДИРАНЕ 2014
Тест за оценка на компетенции за управление
на конфликти ВАЛИДИРАНЕ 2014
Емоционална интелигентност
Тест за оценка на компетенции за
управление на промяна в организацията
ВАЛИДИРАНЕ 2014
Тест за оценка на търговски компетенции
Разрешаване на проблеми и вземане
на решение
Тест за оценка на компетенции
за управление на конфликти
Тест за оценка на компетенции
за управление на промяна в организацията

972
545
379
364
347
268
250

246
236

217
48
25
19
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Профили на професии
www.competencemap.bg

Класификация на професии и
специалности

Компетентностен профил на
професия

Разработване на класификатор на
специалностите във висшето образование

Описание и заемани длъжности

Разработване на класификация на специалности,
подготвящи за единичните групи професии в
НКПД-2011

Основни задачи

Знания и умения

Квалификации – НКР, проф. направление,
специалност

Компетенции
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Разработване на Europass CV
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Стандартизирано
съдържание

Използване на
секторните модели

Качествено
съдържание
Подпомагане на
разработката на CV

Обосновка на
описаните умения
Насоки за изискванията и
очакванията на
работодателя за
длъжността

Обмен на CV
Europass
услуга
Версии на CV

Europass
XML
MyCompetence
услуга
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Каталог на добри практики
www.competencemap.bg

Подбрани български и световни
практики по разработване,
въвеждане и прилагане на
компетентностния подход
• Представяне на предприятието
• Област на приложение – 22
стандартизирани области
• Нива на приложение
• Партньори по внедряването
•
•
•
•
•
•

Етапи на разработване и въвеждане
Подходи и действия
Проблеми
Ефекти
Изводи и препоръки
Допълнителна информация
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Томчо Томов,
ръководител НЦОК
e-mail: ttomov@competencemap.bg
Ваня Кирова,
ръководител на проектен екип
e-mail: kirovav@bia-bg.com
http://MyCompetence.bg
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