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I.

Моделът VQTS

Моделът VQTS може да бъде използван за


трансфер на професионални компетенции, придобити в чужбина (мобилност в
областта на VET)



прехвърляне и признаване на компетентности, придобити в рамките на
официалните VET система, както и способности, постигнати чрез неформално
или самостоятелно учене



развитие на квалификациите



създаване на работни профили, както и планиране на човешки ресурси



подобряване на прозрачността и съпоставимостта на квалификациите, които са
заложени в Европейска Квалификационна рамка EQF http://ec.europa.eu/

Моделът VQTS е предложение за структурирано описание на компетенциите свързани
с работата.
Основни елементи са: Матрица на Компетентност и Профилите на Компетентност:
Матрица на Компетентност - показва в таблица структурните компетентности,
дефинирани според основните задачи на определена професионална област, както и
хода на развитие на способностите.
Профилите на компетентност (включва и кредитни точки) се формират от отделни
части на Матрицата на компетентност. Това се прави чрез идентифициране на
областите на компетентност, които са подходящи за определена програма за обучение
или квалификация ("организационен профил") или чрез идентифициране на
способностите, придобити досега от обучаваното лице ("индивидуален профил").
Целеви групи и области


Обща информация за създаването на Матрица на компетенции и Профили на
компетентност (виж гл. II Матрица на компетентност).
Тази част е специално адресирана до отговорните органи, които планират да
създадат Матрица на компетентност за специфична професионална област.



Информация за реализация на модела VQTS в процеса на мобилност (виж гл.
III Процедура на мобилност)
Тази част е специално адресирано до организаторите на обучението; описаната
процедура, следва да улесни трансфера на професионалните компетенции,
придобити в чужбина с помощта на модела VQTS.



Информация за създаване на специфичен
http://www.vocational-qualification.net

профил

на

компетентност

Специфични организационни и индивидуални профили могат да бъдат
формулирани с помощта на Матрицата на компетентност, разработена в частта
/областта/ „Мехатроника”
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Моделът VQTS е разработен за пилотния проект по програмата "Леонардо да Винчи" :
Система за трансфер на професионална квалификация
www.vocationalqualification.net

II. Матрица на компетентност
II.1 Въведение
Матрицата на компетентност показва способностите в табличен вид съгласно
същността на работните задачи ("сфери на компетентност"), както и процеса на
развитие на компетентността ("етапи в развитието на компетентност").
Матрицата на Компетентност е разработена на работна среща с експерти от
съответните области. Семинарът акцентира върху емпиричното изследване на
компетентности свързани с работата в рамките на специфична професионална област.
Матрицата на Компетентност може да се разработи за национално ниво, или в
сътрудничество между две или повече страни-партньори (международно ниво). Във
всеки случай, развитието се основава на същите принципи: Целта на общата
формулировка на матрицата на компетентност НЕ е да хармонизира програмите за
обучение и квалификация предлагани от различни доставчици на VET. Въпреки това,
международната прозрачност и съпоставимостa на професионалните квалификации и
стажове ще бъдат увеличени.
Примери:
Областта на "Машинното инженерство" (или "Мехатрониката") бе избрана за целите на
проекта VQTS и за развитието на пилотен вариант на Матрица на компетентност.
Пояснителните примери произтичат от тази конкретна област, обаче, моделът VQTS
може да се използва и за описване и сравняване на компетенции и в други области.

II.2 Принципи за създаване на Матрица на компетентност
Как е структурирана матрицата на компетентност?
Областите на компетентност и етапите на развитие на способности са описани в
таблица: Лявата колона на таблицата съдържа областите на компетентност, дефинирани
на базата на различни основни задачи. Придобиването на всяка компетентност, от
начинаещи до ниво - "квалифициран работник", е описана за всяко ниво на
компетентност. Всяка описана компетентност е "Етап в развитието на компетентност".
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Какво да разбираме под компетентност?
Когато говорим за "компетентност", ще приемем широкото разбиране на понятието:
Ще имаме предвид, познавателна компетентност (знания), функционална
компетентност (практически умения), както и социалните умения (поведение).
Какви са областите на компетентност?
Една област на компетентност включва различни форми на способности, необходими
за изпълнение на основните задачи за дадена професионална област. На базата на
основните работни задачи са определени различен брой области на компетентност в
зависимост от сложността, обхвата на дейности или от възможностите за работа в
рамките на определена професия. Предполагаме, че 5-25 области на компетентност ще
бъдат определени в рамките на една професионална област.
Ние считаме, че Матрицата на компетентност представлява "динамичен" списък от
области на компетентност. Това би трябвало да позволи на органите, отговарящи за
развитието на съответната матрица на компетентност (на национално и международно
ниво), да отговорят на основните промени в професионалните области, като добавят
или премахват звена на компетентност или чрез преструктуриране на Матрицата на
компетентност.
Как е организиран процесът за развитие на способности в Матрицата на
компетентност?
За всяка област на компетентност са описани от 2 до 6 етапа в процеса на развитие на
компетенциите. Характерът на областта на компетентност определя дали има смисъл да
се диференцират повече или по-малко етапи за развитие на компетентност. Ето защо,
няма конкретен брой етапи, които да могат да бъдат предварително определени. Това
означава, че етапите, имат смисъл само в рамките на една единствена област на
компетентност (хоризонтално), и че броят на етапите за развитие на компетентност за
една област не е задължително да отговаря на етапите за друга област.
Тази "гъвкавост" на етапите дава възможност за интегриране на вече съществуващи
описания на стъпките за развитие на компетенциите (напр. Общата европейска езикова
рамка).
Кои измерения са включени в описанието за развитието на компетенции ?
Не е лесно да се опишат компетентностите, тъй като те зависят от различни
характеристики и могат да бъдат локализирани в различни измерения (например по
отношение на степента на самостоятелност, или за оценка на сложността на задачата).
Независимо от това, при описанията на различните етапи, трябва ясно да се изрази
разликата от единия етап към следващия в развитието на компетентност в рамките на
област на компетентност.
Предварително не могат да се дадат специфични определения за диференциране на
етапите, но някои измерения могат да бъдат включени като референтни точки в
описанието на развитие на компетенциите в допълнение към характеристиките на
контекста (инструменти и др.) Тези измерения се смятат за един непрекъснат процес.
Обхвата, или степента, до която те са постигнати от обучаемите характеризират
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различните стъпки, или дават възможност за разграничаване между тях. Те не са
компетенции в по-строгия смисъл на думата, а само измерения, принадлежащи към
съответната компетентност.
Противно на съществуващите таксономични системи, диференцирането на
професионалните компетенции, в зависимост от нивото, изисква цялостни описания. За
да се избегнат изолирани описания, тези измерения трябва да бъдат изразени по
отношение на основните задачи в работата. Следните принципи трябва да бъдат взети
под внимание:


Описанието на една стъпка от развитието на компетентност включва не само
степен или спецификация на едно или повече измерения, но трябва и винаги да е
свързан със спецификата на работата.



Описанието не трябва да се ограничава до способности, които могат да бъдат
формулирани аналитично (напр. частични компетенции, изолирани задачи), тъй
като все още не могат да бъдат идентифицирани в работния контекст.

Някои измерения по-долу са предложени като примери. Това изброяване не е пълно;
допълнителни измерения, подходящи за разграничаване на етапите в развитието на
компетенциите трябва да допълват тази част от списъка.


Способност за справяне със самостоятелни работни задачи: оценява степента на
необходимата подкрепа или обучение;



Способност да се справят с определена сложност: например "производство на
работни части"- например "с обикновен призматичен гаечен ключ" е по-малко
сложна, отколкото "производство на работни части, включваща елементи на
хидравликата, пневматика и електроника ";



Способност да се справят с изискванията за стандарт за качество: оценява
степента, в която изискванията и стандартите могат да бъдат взети под внимание
при изпълнението на работните задачи;



Способност да се справят с динамични ситуации: например, дали началните
параметри на проблема/системата се променят или са константа;



Способност за справяне в условия на неяснота и липса на достатъчно
информация: определя способност да се справят в сложни и динамични
ситуации, измененията на параметрите на които, не могат да бъдат видими от
самото начало.

Как са описани компетенциите във връзка с контекста на работата?
Описанието на компетенциите на различните етапи в развитието на компетентност се
извършва по начин свързан с техния контекст. Способностите са последователно
формулирани във връзка с работния процес и винаги се привеждат в съответствие с
основните работни задачи, в рамките на съответната професионална област. Основните
работни задачи са общите задачи в рамката на професионалния профил, който лицето
следва да придобие. Това означава, че компетенциите свързани с процеса на работа са
получени емпирично от работната практика / на работното място.
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Описанията на компетенциите са предназначени да формират ясна картина за това как
те могат да бъдат прилагани в контекста на работата. Ето защо терминът "е в състояние
да" се използва в описанията: Действия, които могат да бъдат извършвани, или
проблемите, които могат да бъдат решени (например "Той / тя е в състояние да
инсталира, коригира и ремонтира мехатронни агрегати и компоненти в производствени
съоръжения "). Освен това, описанията включват - където е приемливо за съответната
област на компетентност или етап от развитието на компетентност – свързани с
работата категории, като базови за изясняване на трудовите дейности за специфичната
област.
Категории свързани с работата са:


Цели на (квалифицирана) работа: означава съдържанието или процесите на
квалифициран труд (напр. "сглобяване на пълно мехатронно оборудване");



Инструменти (напр. "гаечен ключ, пробивни или фрезови машини"), методи
(например "методи за тестване и настройка”) и организацията на
квалифицирания труд;



Изисквания за квалифициран труд и техника на работа под формата на правила,
норми и закони (например "изисквания за сигурност").

Описанието на компетентностите във връзка с основните работни задачи може да се
разглежда като опит за преодоляване на терминологичното и идеологическо
несъответствие между света на образованието и света на практическата работа:
Матрицата на компетентност по никакъв начин не заменя националната учебна
програма. Във фокуса на описанията са емпирично получени трудови способности, а не
от съдържанието на учебните програми. Поради тази причина, трябва да се гарантира,
че са описани и диференцирани само тези компетенции, които съществуват в
практиката. Теми от учебната програма не трябва да се използват в рамките на
Матрицата на компетентност. Само аналитични описания на стъпки трябва също да се
избягват.
Описанията на професионалните компетенции имат значение само когато са свързани с
практическата работа. Въпреки това, Матрицата на компетентност трябва да се
използва не само с цел да се направи видим профила на компетенциите за придобиване
в рамките на програмите за обучение и квалификация, но и профила на компетентност
за обучаемия при обучението (т.е. способностите придобити до момента от
обучаваното лице в процеса на обучение). Затова съставянето на профилите на
компетентност ориентирани единствено към професионалните профили, (т.е.
профилите на работните задачи или профилите на компетентност на квалифицирани
служители в дадена сфера на работа), не е достатъчно само по себе си, защото етапите в
развитие на компетенциите, също трябва да бъдат направени прозрачно.
Как са използвани примерите при описание на компетенциите?
Опитът ни показва, че общото разбиране между експерти от една и съща област на
квалифицирана работа може да бъде постигнато чрез използване на примери.
Използването на "добрите" примери е ефективния начин да се осигури необходимата
практическа връзка в общия контекст на работата. За това описанията се допълват –
11 |

www.eco-matrix.com

когато е възможно - чрез конкретни примери. Тези примери се отнасят до съответните
категории. Поради тази причина, примерите не са просто илюстративни елементи на
описание, те обслужват една основна цел. Примерите предоставят необходимата
информация за характеризиране на различни нива на компетентност и различни начини
за оценка, когато дадено лице е постигнало определено ниво на компетентност.
Как са включени гъвкавите умения когато се описват компетенции?
Гъвкавите умения са присъщи на съответните описания. Те не са описани като
специфични области на компетентност, но са интегрирани в описанията, поради
тяхната свързаност със същността на работата. Така например комуникативни умения
са изразени чрез фрази като: "Той / тя е в състояние да обясни ...".
Специфични или общи са описанията на компетенции?
Различните области на компетентност не трябва да бъдат определяни по един твърде
общ начин (напр."строителни машини"), но и не трябва да са прекалено подробни
(напр."запояване кабели"). Те трябва да бъдат формулирани така, че да се насърчава
взаимното разбирателство между квалифицираните работници и практикуващите в
съответната професионална област.
Какъв езиков стил е използван при описание на компетенциите?
За описание на компетенциите на различните етапи от развитието им, трябва да се
използват цели изречения (например, "Той/тя е в състояние да изпълнява основни
задачи по поддръжка на мехатронни уреди и съоръжения за производство"), а не само
за откъслечни фрази (като например " задачи по поддръжката ").
Допълнителни бележки
С отчитане на всички тези принципи, става ясно, колко е трудно да се изготви "добро"
описание на компетентността. Дори и примерите, които сме развили в областта на
мехатрониката в рамките на проекта VQTS, все още не са постигнали напълно
необходимите изисквания. Ясно е също така, че не винаги всички аспекти - в частност
по отношение на набора от описани измерения – могат да бъдат взети в предвид в
описанието на компетентност. По-скоро ще трябва да бъдат предприети прагматични
насоки и обхвата на тези описания ще се изяснява чрез практиката. В допълнение,
специфичните експертни знания са необходими и по-специално трябва да се развива
методическото ноу-хау, за да се моделират процесите за изготвяне на описанията на
компетентност.

II.3 Профили на компетентност
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Профилите на компетентност се формират от определени области на Матрицата
на компетентност. Те обикновено обхващат само ограничен спектър от
способности описани в Матрица на компетентност.
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Профилите на компетентност се формират чрез определяне на компетенциите,
които са свързани с определена програма за обучение или квалификация
(организационен профил) или отразяват способностите, придобити досега от
обучаваното лице (индивидуален профил).



Организационните профили са разработени в матрицата на компетентност от
органите, отговарящи за съответните програми за обучение или квалификация.



Индивидуалните профили са разработени от отговорника на обучението.

Организационните профили се формират от:


Посочване съответните компетенции на отделната програма за обучение или
квалификация в матрицата на компетентност;



Въвеждане на съответния брой кредитни точки в таблица. Кредитните точки
съответстват на времето необходимо на студента или обучаемия да достигне до
определен етап от развитието на способности, т.е. точките отразяват
продължителността на придобиване компетентност; (виж гл. II.4 Кредитни
точки)



Включване важна допълнителна информация за програмата за обучение или
квалификация, когато е необходимо (т.е. спецификата на обучение)

Индивидуалните профили се формират от:


Проверка на какъв етап от развитие на компетенциите е достигнал студента или
обучавания до момента (т.е. в определен момент в обучението);



Показване на вече придобити умения на студента или обучавания в таблица,
която също така показва и организационния профил на програмата за обучение/
квалификация



Въвеждане на съответния брой кредитни точки (които отразяват срока за
придобиване на компетентност).

Въз основа на профила на компетентност на обучаваното лице може да бъде издаден
“Сертификат за Профил на компетентност”:


Той представлява както организационен, така и индивидуален профил.



Също така включва информация за организатора на обучението, който присъжда
сертификата, за лицето, което отговаря за издаването на сертификата, лични
данни на обучаващото се лице, както и датата, на която е издадено
удостоверението;

В допълнение, специално определено за целта поле може да бъде създадено за понататъшни коментари, например ако развитието на компетентност все още не е
завършено за определена област или етап, както и ако съответните кредитни точки все
още не са получени за този етап, както е необходимо да се отбележат и компетенциите,
които все още липсват или са все още могат да бъдат придобити.
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II.4 Кредитни точки
Защо кредитни точки?
Кредитните точки се използват като количествени измервания на определени части от
програмите за обучение или квалификация. Тези количествени елементи, се разбират
като допълнителна информация, но не трябва да се разглеждат независимо от
описанието на компетентността! Точките се базират на "студентски хорариум",
необходим за постигане на целите на програмата (определени като компетенции за
придобиване).
Какво означава „ студентски хорариум”?
Студентския хорариум отразява условното време за обучението на всеки човек, което
се очаква да е необходимо за да се придобият съответните умения, съответстващи на
програма за обучение или квалификация, и включва всички учебни дейности, отнасящи
се до придобиване на тези умения (т.е. насочено изучаване - посещение на лекции и
семинари, практическа работа, обработка на информация, самостоятелно обучение,
работа вкъщи, подготовката и вземането на изпити и т.н.)
Как се изчисляват кредитните точки?
Една кредитна точка се равнява на около 30 часа студентски хорариум. В срок от една
година от типичното обучение („основните етапи” на обучение) могат да бъдат
постигнати не повече от 60 кредитни точки (за специализирани програми - например за
хора със специални нужди – количеството трябва да се определи индивидуално). Това
означава, че в три годишна програма за обучение могат да бъдат получени максимален
брой от 180 кредитни точки, за срок от четири годишна програма 240 и т.н.
Как са определени кредитните точки?
Общият брой кредитни точки за обучение е разделен според средното време, което е
необходимо на един обучаван или студент да придобие компетентност или да достигне
етап в развитието на компетентност. Времето, необходимо за постигане на определен
етап в развитието на компетентност (продължителността на придобиването на
компетентност) може да бъде различно в отделните етапи на дадена област на
компетентност, както и между различните области на компетентност.
Ето защо, кредитните точки представляват индивидуалната „стойност” на определен
етап в развитието на компетенциите в рамките на профила на компетентност от
програмата за обучение или квалификация.
За определяне на кредитните точки, учебната програма или учебните часове могат да се
разпределят спрямо организационния профил и да се използва условно време, което
един студент или обучаван изразходва в индивидуалните звена на обучение, с цел
изчисляване на процентното разпределение. Много програми на обучение включват не
само на професионалната компетентност, но също така и други видове компетенции,
които не са пряко свързани с професионалния профил. Въпреки това, организационният
профил трябва наистина да е посветен изцяло на тези кредитни точки, които са напълно
14 |
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приложими. Сертификатът за Профил компетентност включва пространство специално
за записване на допълнителни компетенции извън професионалния профил.
Сертификатът съдържа също информация за областите, които са проучени извън
основния фокус на професионалния профил. Кредитните точки получени за тези
дейности могат да бъдат прибавени към крайната сума.
Разпределението на кредитни точки се осъществява от органите, отговарящи за
съответните програми за обучение или квалификация (в зависимост от националните
законодателства).
Получаване на кредитните точки
Кредитни точки се получават когато студентите или обучаваните стажанти са
придобили способности, които съответстват на етап от развитието на компетентност.
Няма гаранция за автоматично признаване: Компетентните органи (организацията,
която отговаря за обучението/квалификацията) определят кои кредити да се приемат за
конкретната програма.
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: АРХИТЕКТУРА
Област на
No компетентно
ст

1

2

3

Геоложко
местоположение

Водна
ефективност

Енергийна
ефективност

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
A
Да може да
анализира
въздействието на
избора на
строителен обект
върху околната
среда.
Да може да разбира
ефекта от
прекомерното
използване на
водите на местно и
регионално
равнище.
Да може да разбира
влиянието на
загубите на
топлинна енергия,
резултат от липсата
на енергийна
ефективност на
сградите.

B

C

Да може да
анализира
въздействието
на строителния
обект върху
съществуващит
е
местообитания.
Да може да
изследва
различни
техники за
управление на
водите.

Да може да
анализира
въздействиет
о на
транспортни
я път до и от
строителния
обект.
Да може да
анализира
въздействиет
о на
използването
на водите за
напояване
За може да
анализира
топлинните
товари за
отопление и
охлаждане на
сградите.

Да може да
прави преглед
на и да разбира
местните и
регионалните
регламенти за
енергийна
ефективност.

D

E

Да може да анализира
топлинните и водни
въздействия на
строителния обект.

Да може да
анализира
светлинното
замърсяване на
строителния обект.

Да може да изследва
системите за управление
на отпадни води на
строителния обект.

Да може да
проектира и
разработва планове
за управление на
отпадните води.

F
Да може да проектира
и разработва
оптимални решения
за справяне с
различни ефекти на
строителния обект.

Да може да проектира
и разработва планове
за намаляване
разходите на вода,
съответстващи на
строителните
изисквания.
Да може да разбира и
Да може да проектира
Да може да
и разработва планове
преглежда,
избира подходящи
охладителни инсталации анализира и подбира за енергийно развитие
с цел оптимизиране
за механичните системи алтернативни
на сградите и разработва възобновяеми
на енергийната
енергийни
планове за измерване и
ефективност на
източници за
проверка за енергийна
сградите.
ефективност на сградата. сградите и извън
тях.
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4

5
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Да може да разбира
влиянието на
строителните
материали върху
Строител местната и
регионалната
ни
материали екология.

Да може да
изследва и
преглежда
наличните
материали за
повторна употреба в
ново строителство.

Да разбира
влиянието на
качеството на
околната среда в
Качество жилищните
помещения върху
на
въздуха в живота на техните
затворени обитатели.
помещени
я

Да може да
изследва и
преглежда
нискоемисионни
строителни
материали за
лепила, грундове,
бои, покрития,
подови системи,
продукти от
дървесен
композитен
материал и
дървесни влакна.

Да може да
изследва и
преразглежда
налични
рециклирани
материали и
относителното им
рециклирано
съдържание (в %) с
цел подбор за ново
строителство.
Да може да разбира
системите за
осветление и
топлинен комфорт и
тяхното управление
от потребителите.

Да може да
изследва и
преразглежда бързо
възобновяемите
материали в
непосредствена
близост до сградата.

Да може да
разработва планове
за качество на
въздуха в затворени
помещения по
време на
строителството и
след приключването
му.

Да може да
проектира и
разработва списък
на материали с цел
свеждане до
минимум на
екологичните
последици за
сградата.
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6

Да може да разбира
влиянието на
Управлен управлението на
замърсяването/отпа
ие на
замърсява дъците по време на
и след изграждането
нето /
отпадъцит на сградите на
местно и
е
регионално
равнище.

Да може да
разработва планове
за управление на
отпадъците
(рециклиране или
използване на
отпадъци) при
изграждането на
сградите.

Да може да
разработва планове
за управление на
отпадъците
(рециклиране или
използване на
отпадъци) след
приключване на
строителството.

Да може да
проектира и
разработва
строителни пакети
за минимизиране на
замърсяването и
стриктното
управление на
отпадъците на
строителния обект.
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: АРХИТЕКТУРА
Кредитни точки (КТ)

No

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
Област на компетентност

A

B

C

D

E

F

КТ

1

Геоложко местоположение

3

2

2

2

2

5

16

2

Водна ефективност

3

2

2

2

2

5

16

3

Енергийна ефективност

3

3

3

2

2

5

18

4

Строителни материали

3

2

2

2

5

5

Качество на въздуха в затворени
помещения

3

2

2

5

12

6

Управление на замърсяването/
отпадъците

3

3

3

5

14

ОБЩО
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: БИОЛОГИЯ
No

Област на
компетентност

1

Проучване на
структурните
и интегративните нива на
екологията:
популация,
съобщество и
екосистеми

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
A
B
C
D
E
Да може да
Да може да създава и Да може да проучва
Да може да
Да може да
прилага комплексни и предлага решения
проучва и доказва разпознава и
планира и
за правилното
проучва баланса и
и динамични
връзките между
провежда
математически
живата и неживата правилното
изследвания в
управление на
функциониране на
модели на
материя, между
областта на
екосистемите,
популациите,
живите организми екосистемите на
промишленото
предотвратяване на
съобществата,
и екосистемите,
производство,
тяхното
планетата.
както и
промишлената / екологичните
унищожаване от
взаимоотношеният
популационната системи.
човешката дейност,
а на природната
екология,
позволяващо
среда с човешкото
опазването на
тяхното опазване.
общество.
околната среда и
устойчивото
развитие.

F
Да може да
решава
проблемите за
управление на
екосистемите,
тяхното
замърсяване и
обработка на
природните
ресурси;
управлението на
политиките за
регионално
развитие и
екологично
образование.
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2

3
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Да може да
разработва методи
и прилага добри
практики за
Идентифицира
опазване или
не, използване
управление на
и поддържане
природни
на
местообитания и
биологичното
подобрява
разнообразие
химичните,
биологичните или
физичните им
характеристики.
Да може да
разпознава и
изучава живите
организми,
биохимичните
взаимоотношения
между хората,
Проучване на животните,
екологичните растенията и
околната среда и
проблеми и
взаимовръзки реакцията им към
вредните условия
на околната среда.

Да може да планира
и да управлява
изграждането и
поддръжката на
инфраструктурни
обекти в
съответствие с
разпоредбите за
опазване на
биоразнообразието.

Да може да
преглежда и
използва
информационни
мрежи и бази
данни в областта
на биологичното
разнообразие.

Да може да
разработва и прилага
планове за
управление на
дейности по опазване
на биологичното
разнообразие и
предотвратява
увреждане на
защитените ресурси.

Да може да
разработва и
реализира проекти
за опазване на
природните
местообитания,
почвата, природни
води и да проектира
в съответствие с
природата и
ландшафта.

Да може да
предоставя
консултации и
провежда
обучение на
физически/юриди
чески лица
относно
биологичното
разнообразие.

Да може да
проектира и
извършва оценки на
околната среда в
съответствие с
приложимите
стандарти, наредби,
закони.

Да може да
наблюдава и
анализира
промените,
насочени към
подобряване на
екологичното
представяне на
сложни системи,
за да се избегнат
нежелани
негативни
последици.

Да може да аранжира
и провежда
приложни
изследвания за
оценка на
промишлените
процеси за защитата,
възстановяването,
описването,
мониторинга и
повторното
въвеждане на видове
в природната среда;
да разбира и да се
справя с проблемите
на околната среда,
причинени от
човешката дейност.

Да може да съставя,
редактира и оценява
доклади за
въздействието върху
околната среда; да
провежда редовни
инспекции за
контрол на
проблеми в околната
среда и да предлага
подходи за решаване
на тези проблеми.

Да може да
разработва и
прилага
безопасни за
околната среда
методи и
стратегии за
ограничаване или
премахване на
вредните фактори
за околната
среда; да
подобрява
условията на
околната среда и
предлага
икономически
перспективи.
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4

5

Да може да
установява,
препоръчва и
прилага различни
методи за
третиране на
Организиране и отпадъците,
провеждане на тяхното
намаляване и
третиране на
биоремедиацията
отпадъците,
им чрез
тяхното
залесяване,
намаляване и
биоремедиация подновяване на
горски масиви и
контролирана
сеч; третиране на
отпадъци и
биоремедиация с
микроорганизми.
Да може да
определя и
Измерване,
измерва различни
анализ и
видове
мониторинг на
замърсители и
замърсители и
токсични
токсични
вещества.
материали

Да може да спазва и
прилага
националните/межд
ународните
стандарти за
третиране на
отпадъци и
ефективността на
съоръженията за
тази цел.

Да може да
разработва и
прилага
алтернативни
методи за
производство на
ценни
субстанции от
отпадъци.

Да може да подбира
и да въвежда
алтернативни начини
за повторно
използване на
отпадъците.

Да може да посочва
и да се справя
професионално с
проблемите на
управлението и
обработката на
природните ресурси
и отпадъците.

Да може да
наблюдава и
анализира различни
видове замърсители
и токсични
вещества.

Да може да
преценява и
определя
резултатите от
измерванията по
отношение на
съществуващите
стандарти.

Да може да
проектира и прилага
протоколи за
измерване или
мониторинг на
различните
замърсители и
токсични вещества.

Да може да
разработва и
осъществява
симулации или
модели за
прогнозиране на
влиянието на
замърсители и
токсични вещества.

Да може да
ръководи
използването на
системи за
управление на
околната среда
(EMS) за
намаляване на
отпадъците и
вредата за
околната среда от
промишлени
практики; да
подобрява
екологосъобразно
то използване на
природните
ресурси.
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Да може да
планира и
извършва
лабораторни
изследвания за
химичната
токсичност на
минерали и други
елементи в почвата
и подземните води.

6

Проектиране и
провеждане на
изпитване на
вредното
въздействие на
замърсители и
токсични
материали

7

Да може да
информира и да
фокусира
вниманието на
обществеността
върху проблемите
на околната среда;
Организиране
да помага на
на управление
институции и
на околната
фирми в
среда
поддържане на
необходимата
документация за
осигуряване на
съответствие с
условията на
околната среда.
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Да може да
разработва и
провежда
биохимични тестове
за откриване на
заболявания,
генетични
нарушения или
други аномалии,
причинени от
замърсители.

Да може да
наблюдава и
извършва
микробиологични
анализи на вода,
храни и на
околната среда с
цел
идентифициране и
класифициране на
микроорганизми с
вредно
въздействие върху
тях.
Да може да
Да може да
проектира и оценява интерпретира
политиките за
технологични,
околната среда,
социални, морални
и управленски
системите за
проблеми на
управление на
естествени и
околната среда,
изкуствено
екологичното
създадени
образование,
хабитати и да
информация и
допринася за
комуникация.
практическото им
решаване, като
отчита тяхното
разнообразие и
глобален характер.

Да може да
преценява и
определя
резултатите от
измерванията по
отношение на
съществуващите
стандарти.

Да може да
установява и
охарактеризира (или
да получи
информация за)
специфичните
причини или
източници на
замърсяване,
заразяване или
инфекция.

Да може да
разработва
симулации/модел
и за прогнозиране
влиянието на
замърсяването
или
инфектирането
върху усилията
за възстановяване
на околната среда
и общественото
здраве.

Да може да
подготвя и издава
задълбочени
технически и
изследователски
доклади за
екологична оценка
на въздействието и
да съобщава
резултатите на
физически лица в
индустрията,
правителствата,
широката
общественост.

Да може да
разработва и
осигурява
екологични
проверки на
качеството;
информация и
насоки по
отношение на
правилното
използване на
земите и околната
среда и
ограниченията,
които се прилагат.

Да може да
контролира и
ръководи
развитието на
околната среда в
определена
област и да
гарантира, в
рамките на
правилата и
законодателствот
о, защитата на
природните
ресурси.
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: БИОЛОГИЯ
Кредитни точки (КТ)
Стъпки в процеса на развитие на компетенции
No
1

2
3
4
5
6
7

Област на компетентност
Проучване на структурните и
интегративните нива на екологията:
популация, съобщество и екосистеми
Идентифициране, използване и
поддържане на биологичното
разнообразие
Проучване на екологичните проблеми и
взаимовръзки
Организиране и провеждане на
третиране на отпадъците, тяхното
намаляване и биоремедиация
Измерване, анализ и мониторинг на
замърсители и токсични материали
Проектиране и провеждане на изпитване
на вредното въздействие на замърсители
и токсични материали
Организиране на управление на
околната среда

КТ
A

B

C

D

E

F

1

1

3

3

2

3

13

1

1

2

2

3

2

11

2

2

2

2

2

3

13

3

2

2

2

3

3

15

3

2

2

3

3

3

3

3

1

1

2

13

1

3

2

3

1

2

12

ОБЩО

13

90
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: ХИМИЯ
Област на
No компетент
ност

1

2
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Екологичен
анализ

Екология
и
опазване
на
околната
среда

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
A

B

C

D

За може да провежда
химични тестове за
контрол на
качеството, по
отношение на
химическия състав на
образци и проби от
околната среда , за да
се гарантира
спазването на
екологичните
изисквания.

Да може да
събира и
анализира проби
от околната среда
за определяне на
химични или
физични свойства,
състав, структура,
взаимоотношения
или реакции с
помощта на
специализирана
техника.

Да може да събира
проби от околната
среда и да извършва
анализ на
замърсителите.

Да може да измерва
емисиите,
произлизащи от
радиоактивни
отпадъци.

Да познава
националните и
международните
стандарти, регламенти
и разпоредби на
законодателството,
свързано с опазването
на околната среда.

Да познава найдобрите практики
и процедури за
правилното
опазване на
околната среда.

Да може да
изпълнява оценки за
въздействието
върху околната
среда и екологични
одити.

Да може да
разработва
екологично
безопасни методи и
стратегии за
химическото
производство.

E

F

Да може да събира
и анализира
информация от
изпитвания с цел
определяне на
оперативната
ефективност или да
диагностицира
неизправност с цел
химическите
процедури да
отговарят на
екологичните
стандарти.
Да може да прилага Да може да прилага
методи за
техники за саниране
подобряване на
на почвата.
условията на
околната среда.
Да може да
определя
количествено
химичните
параметри на
различни
местобитания за
характеризиране на
взаимоотношенията
между техните
обитатели.
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3

4

5

6

Контрол
на
замърсява
нето

Да може да оценява и
наблюдава
замърсители.

Да може да
прилага техники
за опазване на
въздуха от
замърсяване.

Да познава техниките Да познава
за рециклиране на
химическите
отпадъчни материали. процедури за
Рециклир
повторна
ане
употреба на
рециклирани
материали.
Да познава техниките Да може да
наблюдава и
за обезвреждане на
Управлен
анализира
промишлени
ие на
генерирането на
отпадъци.
промишле
отпадъци в
ни
сферата на
отпадъци
химическата
промишленост.
Да може да оценява и Да познава
Управлен наблюдава
националните и
ие на
замърсители в
международни
отпадни
отпадни води.
стандарти за
води
качество на
водите.

Да може да
планира, разработва
и прилага програми
и политики по
отношение на
предотвратяване на
замърсяването.
Да притежава
Да може да прилага За познава
химични техники за законодателството и познания в областта
на идеалното
разпоредбите за
извличане на
икономическо
управление на
суровини от
рециклиране на
отпадъците.
отпадъци.
отпадни материали.

Да може да прилага
техники за защита
на повърхностните
и подземните води
от замърсяване.

Да може да прилага
техники за опазване
на почвата от
замърсяване.

Да може да прилага
топлинни техники
за третиране на
отпадъците.

Да може да прилага
най-добрите
практики и
процедури за
правилното
изхвърляне на
отпадъците.

Да познава
законодателството и
разпоредбите за
управление на
промишлени
отпадъци.

Да може да прилага Да познава техники
химични техники
за пречистване на
във
отпадни води.
водопречиствателни
те станции.

Да може да прилага
методи за повторна
употреба ва отпадни
води.
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: ХИМИЯ
Кредитни точки (КТ)

No

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
Област на компетентност

A

B

C

D

E

F

КТ

1

Екологичен анализ

3

3

3

2

3

2

16

2

Екология и опазване на околната среда

2

2

3

3

3

3

16

3

Контрол на замърсяването

3

3

3

3

3

15

4

Рециклиране

3

3

3

3

3

15

5

Управление на промишлени отпадъци

3

3

3

3

2

14

6

Управление на отпадни води

3

2

3

3

3

14

ОБЩО
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: ИНЖЕНЕРСТВО
Област на
No компетент
ност

1

2

3

Енергия

Води

Отпадни
води

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
A

B

C

D

E

Да познава
съхранението,
доставката,
счетоводството и
ефективно
използване на
енергията.

Да познава
невъзобновяемите
енергийни
източници.

Да познава
техниките за
изгаряне и
електроцентралите.

Да познава
алтернативните
енергийни
източници.

Да може да измерва,
наблюдава и
проектира
енергийни системи.

Да познава
хидрологичния
цикъл.

Да познава и
изчислява
движението на
течностите в тръби,
канали и подземни
съоръжения.
Да познава
замърсяването на
повърхностните и
подземните води.

Да може да
проектира
водопреносни и
разпределителни
системи.

Да познава
управлението на
речните басейни и
защитата от
наводнения.

Да може да прилага
проекти за
интегриране на
водните ресурси.

Да може да взима
проби, да измерва и
наблюдава
отпадните води.

Да може да
конструира и да
дава консултации
по създаването на
пречиствателни
станции за отпадни
води.

Да може да
проектира
повторното
използване на
пречистената вода и
отпадните
продукти.

Да познава
събирането на
отпадни води,
тяхното
транспортиране и
пречистване.

F
Да може да
преглежда
структурни,
механични или
електрически
проекти и да ги
оценява по
отношение на
енергийната
ефективност.
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4

5
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Да познава
събирането,
разделянето и
съхранението на
Отпадъци
отпадъци.

Околна
среда

Да познава
повторната
употреба,
рециклиране и
управление на
отпадъците.

Да познава
Да познава
природните
националните и
геохимични цикли.
международни
стандарти,
регламенти и закони
на опазване на
околната среда.

Да познава
опасните отпадъци.

Да може да взима
проби, да измерва и
наблюдава
отпадъците.

Да може да взима
проби от околната
среда и да извършва
анализ на
замърсителите.

Да може да
извършва
екологични оценки
и одити за
въздействието
върху околната
среда.

Да може да
конструира и да
дава консултации
по създаването на
съоръжения за
съхранение и
рециклиране на
отпадъци.
Да може да
разработва
екологично
безопасни методи и
стратегии за
инженерни
процедури.

Да може да
проектира
съоръжения за
производство на
енергия в депата за
отпадъци.
Да може да прилага
методи за
подобрение на
условията на
околната среда.
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ECO-MATRIX Матрица на компетентност
Професионална област: ИНЖЕНЕРСТВО
Кредитни точки (КТ)

No

Стъпки в процеса на развитие на компетенции
Област на компетентност

A

B

C

D

E

F
3

КТ

1

Енергия

4

3

3

4

3

2

Води

3

4

3

3

3

16

3

Отпадни води

4

3

3

3

3

16

4

Отпадъци

4

4

3

3

3

3

20

5

Околна среда

3

3

3

3

3

3

18

ОБЩО

20

90
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