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Жизнен цикъл на квалификациите

Софтуерен инженер – 3 г.
Машинен инженер  – 5 г. 

Изследване на Българска стопанска камара

• Ако през 60-те години една квалификация е имала
устойчивост за около 20 години, днес квалификациите
остаряват и губят своята актуалност много по-бързо.

Софтуерен инженер – 3 г.
Машинен инженер  – 5 г. 

• Веднъж придобитата квалификация не е за „цял живот“, а
само въведение, подготовка за прехода към ученето през
целия живот.

• Диалогът на висшите училища с бизнеса относно
съдържанието на обучението и хармонизирането му с
изискванията на пазара на труда е критично важен и за
двете страни.

• Отварянето на университетите към ученето през целия
живот и предлагането на различни надграждащи форми на
обучение предполага наличие на информация за
тенденциите в професиите и динамиката в изискванията на
пазара на труда.
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Компетенциите – общ език в диалога „Университет – бизнес“

• Резултати от ученето (знания, умения,
компетентности). Това, което студентът
знае, разбира и може да направи при
завършване на учебния процес.

• Компетентностно базирано обучение

• Стандарти за компетентност. Рамка от
компетенции, гарантиращи успешно
трудово представяне в съответствие с
целите и очакванията на организацията.

• Компетентностно базиран мениджмънт

European Qualifications Framework



www.mycompetence.bg

Infrastructure

• Обхванати 20 (25) икономически сектора;
• Членове на секторни консултативни съвети - над 350

работодатели, мениджъри HR, експерти, образователни
дейци, представители на институции опериращи на
пазара на труда, синдикати, неправителствени
организации, членове на секторни консултативни съвети

• Над 200 пилотни предприятия, участващи в проекта;
• Разработени и утвърдени (по сектори) общо 1300

компетентностни профили на ключови длъжности (25%);
• Връзка с Европейска таксономия на умения, 

компетенции и длъжности (ESCO). 

http://www.mycompetence.bg/


Assessment tools E-learning platform

International 
training platforms14

4518

Над 300 000 посещения. Около 45 000 активни потребители,                      
вкл. предприятия, университети, мениджъри, преподаватели, студенти



„Ако смятате, че образованието 
е скъпо, то опитайте да узнаете 
колко струва невежеството“

Робърт Кийосаки, 
предприемач и писател
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