
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА  

ERASMUS+ PROGRAMME 

 

Стратегията на Колеж по туризъм- Благоевград за организирането и провеждането на 

международни проекти в Европейския съюз и извън него е насочена преоритетно към 

програма Еразъм+. Колежът ще се стреми да покрие всички райони по програмата. 

Програма Еразъм+ ще позволи допълнително обучение и специализация на студентите, 

преподавателския и административния персонал, което ще допринесе за бъдещото 

развитие на колежа. 

Акцентът в стратегията е поставен върху международното коопериране, с цел 

развитие на научноизследователското и научнообразователно пространство, които 

допринасят за развитие на икономика, базирана на знанието. В стратегията са залегнали 

две основни цели: 

1. Международно признание и разпознаваемост на научния и образователен 

продукт на колежа (в съответствие с новия закон за академично развитие, 

приет 2010 г.). 

2. Участие в международни университетски мрежи и консорциуми чрез 

реализиране на академична мобилност на студенти и преподаватели 

посредством: 

– Двустранни сътрудничества; 

– Съвместно разработени международни проекти; 

– Членства в значими международни образователни и научни организации, 

дългосрочни специализации в чужбина и др. 

Приоритети и насоки: 

– Обезпечаване на стабилен кадрови състав от хабилитирани преподаватели и доктори 

на науките в областта на професионалните направления, в които колежът развива 

научни и образователни дейности, които да са международно признати с постиженията 

си; 

– Продължаващо интернационализиране на научно- изследователската работа и 

международно сътрудничество чрез качествен и количествен ръст при участието в 

различни национални и международни програми, проекти и специализации; 



– Изграждане и/или развитие на уникална научна инфраструктура за международни 

изследвания, в съответствие с приоритетите на Националната пътна карта за 

изграждане на научна инфраструктура; 

– Участие в международни мрежови научни проекти с Европейски партньори в 

областта на професионалните направления, които колежът развива; 

– Стимулиране визията и развитие на политики на по- широко коопериране с 

чуждестранни партньори в определени за приоритетни и ключови зони за научни 

изследвания в различни научни области; 

 

 

COLLEGE OF TOURISM 

STRATEGY FOR THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF 

INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE ERASMUS+ PROGRAMME 

 

The Strategy of College of Tourism – Blagoevgrad for the organization and implementation 

of international cooperation projects within the European Union and outside it is directed first 

and foremost to cover the Erasmus+ Program.  The complete coverage of all areas of 

activities has become a priority of the College. Erasmus+ is seen as   a vast opportunity 

allowing additional training and specialization of the undergraduate students, as well as of the 

faculty and administrators. This is expected to facilitate the development of the College itself  

The focus of the strategy is on the international cooperation aimed at the expansion of our 

research and educational spaces leading to further knowledge-based economic cooperation. 

The Strategy, consequently, is based on two interrelated objectives:      

1. International recognition and recognizability of the academic scientific and 

educational product of the College (corresponds to the prescriptions in the New 

Law of Academic Development enacted in 2010). 

2. Participation in international University networks and consortia through 

active academic mobility  of both undergraduates and faculty  within the 

framework of: 

– International partnership; 

– Cooperation in international project development; 

– Membership in significant international educational and research organizations, long-term 

special studies abroad etc.   



Priorities and directives: 

– Consolidating the faculty of the college through attracting lecturers of internationally 

recognized achievement and holders of PhD, DSc and Dr.Habil. degrees in the 

professional fields where the College pursues research and educational activities.     

– Progressive stimulation of international research and cooperation in their extensive and 

intensive growth and raising the quality of our participation in various national and 

international programs, projects and specialization.    

– Developing a unique infrastructure for international research based on the National strategy 

for research infrastructure development and mobility of teaching scholars.   

– Participating in international projects for building Science Networks with European partners 

from the professional fields developed in the College.   

– Stimulating prognostic research and the development of a policy of expanding our 

cooperation with international partners in priority zones of activity and key areas of current 

research.    

 

 


