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3то (E3) – Представително събитие  

„ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БИЗНЕС, ИНЖЕНЕРНОТО И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНА Е -ПЛАТФОРМА С 

МЕЖДУКУЛТУРНО, ОРИЕНТИРАНО КЪМ СТУДЕНТИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“  
08 ноември 2019 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, България 
 

ПОКАНА 
 

С удоволствие отправяме покана към бизнес представители, местна общественост и НПО, организации за 
обучение на възрастни, студенти, ученици, научни специалисти и преподаватели за участие в представително 
събитие „Дигитална трансформация в бизнес, инженерното и предприемаческото обучение чрез 
иновативна е-платформа с междукултурно, ориентирано към студентите взаимодействие“, 
организирано по ERASMUS+ проект 2017-1-RO01-KA203-037145 - „Innovative Student-Centred Learning (SCL) 
Practices fuelled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business  & Engineering 
Entrepreneurships  education – ”InoLearn 4 BEEs”. 
 
Настоящото 3-то Представително събитие, организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Русе, 
България, има за цел да стимулира взаимодействието между бизнес организации, образователни институции, 
обществен сектор и участници в трудовия пазар чрез интегриращ интердисциплинарен подход към 
стратегическата роля на университетите за отговаряне на предизвикателствата на съвременното общество. 
Насоката е към създаване на възможности за градивна промяна в подходите за преподаване и учене чрез 
дигитални персонализирани обучителни практики за студентите в различни учебни дисциплини в бизнес, 
инженерното и предприемаческо обучение. Събитието демонстрира иновативните, ориентирани към студента 
обучителни практики, апробирани в тестовата фаза на проекта (О3 – иновативна дигитална платформа за 
междукултурно, ориентирано към студента обучение) в среда на междукултурно взаимодействие университет-
бизнес. 

 
Добавена стойност: повишено познаване на О3, свързано с ползите от дигиталните компетенции (напр. 
обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание и креативно разрешаване на проблеми) за 
стартиране на бизнес и формиране на предприемачески нагласи в технологична среда. 

 
Събитието е с еднодневна интензивна програма, подпомагаща образователни институции, бизнес структури, 
обществен сектор и трудовия пазар с интеркултурни обучителни компоненти: набор от дигитални ресурси и 
информационни източници, подходящи за бизнес, инженерното и предприемаческо обучение, както и проектно 
базирани студентски разработки, основани на реални казуси и проблеми. 

 
Дата: 08 ноември 2019 г., от 10 до 17 ч. Място: гр. Русе, Канев център, Голяма зала 
За допълнителна информация относно проекта, моля посетете https://www.inolearn4bees.org. Лице за контакт: 
Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg 
 
Очакваме Ви! 
Ръководител екип, Свилен КУНЕВ  
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