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Проект RUR’UP
„Иновативно образование за устойчиво развитие 

в периферните селски райони“ 
Финансиран по Програма „Еразъм +“, Стратегически партньорства KA2, Сектор „Висше образование“

Основни дейности:

• Оценка на уменията и компетенциите необходими на завършващите студенти за да намерят работа 
и да се развиват успешно

• Създаване на академичен материал, фокусиран върху нуждите за устойчиво развитие на 
периферните селски райони

• Ангажиране на преподавателите в обучение по нови методи на преподаване

• Организиране на международно лятно училище с преподаватели, изследователи и студенти от 
Европа.



Дефиниции

RUR’UP приема работна дефиниция за периферни селски райони 

„всички райони, в които земеделското производство е ограничено поради 

• географска отдалеченост, или

• природни ограничения или 

• наличието на територии със специални режими на управление като 
защитени територии, зони по Натура 2000 или 

• наличие на земеделски земи с висока природна стойност“



Снимка:
„Пролетна черга - Родопа тъче“
18/04/2021

Автор:
Валери Христов

FB група:
„Красиви места от България!“



Цели на проучването

• Да установи до каква степен учебните планове на висшите учебни 
заведения, насочени към аграрния сектор и селските райони, отговорят на 
нуждите за устойчиво развитие на периферните селски райони

• Да се установят най-важните умения и компетенции, които младите 
специалисти би трябвало да притежават, от гледна точка на 
заинтересованите страни в периферните селски райони



Методология

Теоретичните знания са групирани в четири направления: 

(1) земеделски техники и технологии, 

(2) пазарна реализация и маркетинг, 

(3) законодателство и нормативни правила,

(4) социални умения и компетенции. 

Изведени въз основа на анализите на европейската експертна група по земеделие с 
висока природна стойност (EIP-AGRI, 2016) и проект HNV LINK (Gouriveau et al., 2019)

❖ Проучване на учебните планове – официално публикувани на уебсайтовете

❖ Интервюта със заинтересованите страни



Методология (2)
Умения и компетенции базирани на рамката за компетенциите на Korn Ferry (2017)



Резултати



Най-важните знания и компетенции, 
според заинтересованите страни (N=19)



Знания и компетенции по отношение на 
фермерските технологии и управление на земеделието



Знания и компетенции по отношение на 
законодателство, нормативни правила и изисквания



Знания и компетенции по отношение на 
продуктите и пазарната им реализация



Най-важните умения за нуждите на 
устойчивото развитие на периферните селски райони



Заключение

• Периферните селски райони и техните нужди за постигане на 
устойчиво развитие не са целенасочено обхванати от проучваните 
учебни програми, 

• но отделни аспекти на техните характеристики вероятно присъстват в 
част от лекционните материали и практически занятия. 

• Идентифицираните най-важни знания и компетенции според 
заинтересованите страни следва да служат като ориентир при 
обновяването или разработването на нови учебни планове и програми, 

• необходимите умения следва да бъдат системно интегрирани и 
доразвивани като част от семинарните занятия и практически задачи и 
казуси



Благодаря Ви за вниманието!
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