
Технически Университет - Варна е партньор в новосъздадена мрежа 
по Централноевропейската програма за академичен обмен CEEPUS  
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Програма CEEPUS цели да насърчава мобилността на студенти и преподаватели сред академичната общност на 
Централна и Източна Европа. ТУ-Варна си партнира с университети от Унгария, Австрия, Полша, Румъния, 
Словакия, Хърватска, Сърбия и Словения. 

Цели 
Регионалната образователна мрежа CEEPUS „Ергономия и човешки фактори“  допринася за 
конкурентоспособността на Дунавския регион, предоставяйки водеща компетентност за продукти, процеси и 
организационни иновации, ориентираните към човека. Целта е да засили сътрудничеството на участващите 
институции и организации, да създаде формална академична структура за обмен на студенти на бакалавърско, 
магистърско и докторантско ниво, да участва в съвместни магистърски и докторски програми и в дългосрочен 
план да развива споделено обучение. Приоритет на програмата e прилагането на Европейска система за 
трансфер на кредити – ECTS. Новосъздадената мрежа цели улесняване процеса на развитие на регионално 
сътрудничеството в тематичните области на висшето образование и свързаните с тях научни изследвания в 
рамките на междууниверситетското сътрудничество. Координаторите на мрежата „Ергономия и човешки 
фактори” работят заедно в различни международни организации по ергономия - Международната асоциация по 
ергономия (www.iea.cc), Центъра за регистрация на европейски ергономисти (www.eurerg.eu) и Федерацията на 
европейските дружества за ергономия (https://www.ergonomics-fees.eu/). 

http://www.iea.cc/
http://www.eurerg.eu/
https://www.ergonomics-fees.eu/


Теми 
 Здравословни и безопасни условия на труд
 Моторни превозни средства, кораби и самолети
 Дизайн
 Управление и администрация
 Работен живот
 Компютърни умения
 Транспортни услуги

Области на знанието: 
 Принципи на ергономията
 Популации и общи характеристики на човека
 Проектиране на технически системи
 Изследователски, оценъчни и разследващи техники
 Професионални проблеми
 Ергономия: Анализ на дейността и работата
 Ергономични интервенции
 Ергономия: физиологични и физически аспекти
 Ергономия: психологически и когнитивни аспекти
 Ергономия: социални и организационни аспекти.

КООРДИНАТОР: 

Унгария /  HU: Обуда - Университет, Будапеща 
Homepage: www.uni-obuda.hu/en 

ПАРТНЬОРИ: 

Австрия / AT: IMC Университет за приложни науки - Кремс 
Homepage: www.fh-krems.ac.at 

България / BG: Технически университет - Варна 
Homepage: www.tu-varna.bg 

Полша/ PL: Политехнически университет - Познан 
Homepage: www.put.poznan.pl 

Румъния / RO: Политехнически университет - Тимишоара 
Homepage: www.upt.ro 

Словакия/ SK: Държавен университет Константин Философ в Нитра 
Homepage: www.ukf.sk 

Словения / SI: Университет на Марибор 
Homepage: www.uni-mb.si 

Сърбия / RS: Университет на Белград 
Homepage: www.mas.bg.ac.rs 

Хърватска / HR: Университет на Загреб 
Homepage: www.unizg.hr 

Финансирането по програма CEEPUS е осигурено от страните партньори. Участниците получават грант от 
приемащата страна, съобразен с местните стандарти за живот. Програмата осигурява месечен грант, като в 
някои държави - настаняване и социално осигуряване. Програмата финансира студентски мобилности и 
обмени. Междинно звено по управлението на програмата за България е Министерство на образованието и 
науката, Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“.  

Стартов период на програмата: академична 2020/2021 г. 

Координатор за ТУ-Варна:  
доц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев 
tihomir.dovramadjiev@tu-varna.bg 

http://www.uni-obuda.hu/en
http://www.fh-krems.ac.at/
http://www.tu-varna.bg/
http://www.put.poznan.pl/
http://www.upt.ro/
http://www.ukf.sk/
http://www.uni-mb.si/
http://www.mas.bg.ac.rs/
http://www.unizg.hr/
https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=BG#nbb
mailto:tihomir.dovramadjiev@tu-varna.bg

