
  

 

Договор № 2011-3903/001-001 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането единствено на автора и 
Комисията не може да носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация. 

 

ПОДКРЕПА НА ДОСТЪПА ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА НИСКОПРЕДСТАВЕНИ ГРУПИ 
 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Проект „Изгубени в прехода в Европа” – LiTE 

Програма „Учене през целия живот”, Подпрограма „Еразъм” 

 
 

П О К А Н А 

8 ОКТОМВРИ 2013 Г. 

ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ,СОФИЯ 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Международна конференция на тема „Подкрепа на достъпа 

до висше образование за нископредставени групи”, която ще се проведе на  8 октомври, 2013 г. от 10 ч. във 

Витоша парк хотел, гр. София, Студентски град, ул. Росарио №1. 

Конференцията се провежда в рамките на проект „Изгубени в прехода в Европа” – LiTE (финансиран по програма 

„Учене през целия живот”, Подпрограма „Еразъм” на Европейския съюз), който се осъществява от консорциум, 

воден от Университета в Уулвърхямптън, Великобритания, в партньорство с Университета за национално и 

световно стопанство, София, Университета в Алгарв, Португалия и Университета в Лудж, Полша. Проектните 

дейности са насочени към международно изследване и развитие на стратегически подходи и ресурси за 

подкрепа на успешния преход към висше образование. Целите на конференцията са двустранни: 

1) Да се представят пред заинтересованите страни резултатите от проведения във всяка страна-партньор 

сравнителен анализ на съществуващи стратегии и ресурси за подкрепа на преходната фаза към висше 

образование и на първата година от обучението. 

2) Да се демонстрира разработената онлайн платформа за подкрепа на прехода към висше образование, 

предназначена да осигурява съвети и насоки за студенти, преподаватели и административен персонал. 

Международната конференция  се организира от Университета за национално и световно стопанства и в нея ще 

участват ключови експерти, политици, представители на академичната общност, преподаватели, студенти и др. 

Работните езици на събитието ще бъдат български и английски език. 

За да заявите участие в конференцията, моля да изпратите потвърждение до 30 септември 2013 г. на посочения 

по-долу електронен адрес. За издаване на сертификат за участие в конференцията е необходимо в 

потвърждението предварително да заявите желание за това и да предоставите трите си имена. 

Екипът по проекта 

 

Контакти: Координатор за България: д-р Росица Велинова, r_velinova@unwe.bg 

 Университет за национално и световно стопанство, София 

 Център за изследователски и образователни проекти 

Уебсайт: www.lite-project.eu 


