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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 2
ПРОЦЕДУРА № BG05M2ОP001-2.013
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“
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На територията
Република
на Република
България
България

Проектът е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална
работна среда, с което от една страна ще се осигури повишаване на качеството на
висшето образование и от друга страна ще задълбочи връзките на висшите училища с
пазара на труда.Освен възможността студентите да практикуват професия в реална
работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и
BG05M2OP001-2.013- бизнеса, между теорията и практиката. Проектът е в съответствие със заложените в
0001
Стратегията мерки за въздействие в Тематична цел 3. „Изграждане на устойчива и
ефективна връзка между ВУ и пазара на труда и постигане на динамично съответствие
„Студентски
практики - Фаза 2“ между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование“. Проектът
продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на
връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект
„Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект
„Студентски практики – Фаза 1“. По проект „Студентски практики–Фаза 1“ успешно
практическо обучение са преминали 45 453 студенти в 6 118 обучаващи организации.
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