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АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 2017 - ... 
 

 Приемна структура на мрежата от 
информационни центрове „Europe Direct”; 
 

 Развитие на академични програми за 
подготовка на бъдещи магистри; 

 
 Научна конференция за студенти и докторанти 

„10 години България в ЕС”; 
 
 Развитие на системи за квалификация на 

педагогически специалисти за развитие на 
ключовите им компетентности; 

 
 „Нови приоритети в развитието на ЕС – Планът 

Юнкер”; 
 
 Разработване на методика на обучението на 

специализанти и студенти в системата на 
здравеопазването; 

 
 „Мениджмънд на класа – Превенция на 

отпадането”; 
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  Информационна кампания за популяризиране 
на Българското председателство на Съвета на 
ЕС в Пловдив и региона; 

 
  2018 г. – Европейска година на културното 

наследство; 
 
 Научна конференция за студенти и докторанти 

на тема „Икономически и социални аспекти на 
културното наследство”; 

 
 Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН 

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от 
ОП НОИР; 
 

ВЪТРЕШНИ ПРОГРАМИ:  

 - Организиране и провеждане на диалога и 

дискусията за Бъдещето на Европа в Пловдив и 

региона;  

 - Популяризиране и включване на гражданите в 

изпълнение на 10-те приоритета на Комисията 

„Юнкер”;  
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 - Включване на широката общественост в 

дейности, отразяващи „Европеската година на 

културното наследство – 2018” с акцент върху 

младите хора; 

 - Популяризиране на Пловдив – Европейска 

столица на културата – 2019 г. сред младите хора 

– ученици, студенти и НПО;  

 - Провеждане на информационни събития за 

Българското председателство на Съвета на ЕС; 

 - Поощряване на бизнеса и творческите 

индустрии за участие с проекти в Европейския 

фонд за стратегически инвестиции;  

 - Популяризиране и защита правата на 

европейските граждани; 

 - Поощряване гражданската активност на 

младите хора и участието им в предстоящите 

избори за Европейски парламент през 2019 г.; 

 - Разширяваме изпълнението на програмата си 

«Квалификация на педагогически специалисти»; 
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  Разработване и апробиране на нови академични 

учебни програми; 

  Издателска дейност. 

 
 


