Меморандум за разбирателство

1. Цели на Меморандума за разбирателство
Меморандумът за разбирателство 1 (MoU) формира рамката за сътрудничество между
компетентните институции. Той има за цел установяване на взаимно доверие между
партньорите. В този Меморандум за разбирателство организациите на партньорите взаимно
приемат своите критерии и процедури за осигуряване на качество, оценка, валидиране и
признаване на знания, умения и компетентности с цел трансфер на кредити.
Договорени ли са други
цели? Моля, отбележете
съответстващото

x не
☐ Да – те са: моля, уточнете тук

За повече информация и инструкция за създаване на MoU се отнесете към Наръчник
за потребителя на ECVET: ‘Използване на ECVET за географска мобилност (2012) – Част II
на Наръчник за потребителя на ECVET – ревизирана версия – включително ключови точки
за осигуряване на качество’ – на:
http://www.ecvetprojects.eu/Documents/ECVET_Mobility_Web.pdf
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2. Организации, подписващи Меморандума за разбирателство
Организация 1
Страна
Наименование на
организацията
Aдрес
Тел./факс:
E-mail
Уеб страница

Финландия
KSAO – Професионален колеж на регион Коувола
Utinkatu 44 – 48, 45201 Kouvola
+3582061511, +358206153388
firstname.lastname(at)ksao.fi
www.ksao.fi
Имe: Аули Хаапаярви

Лице за контакт
Длъжност: Координатор международно сътрудничество
Тел./факс:
E-mail

Teл. + 358 (0)20 615 8809 / Факс:+ 358 (0)20 615 3388
auli.haapajarvi(at)ksao.fi

Организация 2
Страна
Наименование на
организацията
Aдрес
Тел./факс:

Germany
Adolf-Kolping-Berufskolleg
Ina-Seidel-Straße 11, 50169 Kerpen
+ 49 (0) 2273 90910 / + 49 (0) 2273 909139

E-mail

info@akbk-horrem.de

Уеб страница

www.akbk-horrem.de
Име: Щефан Хомайер

Лице за контакт

Тел./факс:
E-mail

Длъжност: Координатор международно сътрудничество – програма
Леонардо да Винчи
+ 49 (0) 2273 90914 / + 49 (0) 2273 909139
stefan.homeyer@akbk-horrem.de
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3. Други организации, обхванати от този меморандум за разбирателство (ако
е приложимо)
Обяснителна бележка:
За MoU, учреден в по-широк смисъл (като напр. договорености между секторно базирани
организации, камари, регионални или национални институции), може да се добави списък на
организациите (доставчици на професионално обучение, фирми и др.), които могат да действат в
рамките на този MoU. Tози списък може да съдържа техните наименования или да се позовава
на типа на доставчиците на професионално обучение. Списъкът може да бъде включен като
анекс.

Няма
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4. Квалификации, покрити от този Меморандум за разбирателство
Квалификация 1
Страна
Наименование на
организацията

Финландия
Професионална квалификация по технология за поддръжка на сгради.
Професионална квалификация по електротехника

Ниво по ЕКР (ако е
приложимо)

Моля, попълнете

Ниво по НКР (ако е
приложимо)

Предложение към парламента за ниво 4, още не е потвърдено

Единици резултати от
ученето за фазите на
моблиността (отнесете
се към приложението,
ако е приложимо)

Той/тя може да монтира и демонтира компоненти на строителни системи
съгласно дадени графици за монтаж/демонтаж, в съответствие с
установени стандарти и да извършва съответните електросвързвания.
Той/тя може да изхвърля правилно компоненти на строителни системи в
съответствие със законовите изисквания.
х Приложение към сертификат ЕВРОПАС

Приложение – моля,
отбележете
съответстващото.

х Резултати от ученето, свързани с квалификацията
x Описание на единиците резултати от ученето за мобилност
☐ Други: моля, опишете тук

Квалификация 2 (Не е релевантна за този случай, защото имаме само един проект с мобилност)
Страна
Наименование на
организацията
Ниво по ЕКР (ако е
приложимо)
Ниво по НКР (ако е
приложимо)
Единици резултати от
ученето за фазите на
моблиността (отнесете
се към приложението,
ако е приложимо)
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☐ Приложение към сертификат ЕВРОПАС
Приложение – моля,
отбележете
съответстващото.

☐ Резултати от ученето, свързани с квалификацията
☐ Описание на единиците резултати от ученето за мобилност
☐ Други: моля, опишете тук
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5. Оценка, документация, валидиране и признаване
Чрез подписването на този Меморандум за разбирателство ние потвърждаваме, че сме
обсъдили процедурите за оценка, документиране, валидиране и признаване и сме се договорили
как да се извършва това.

6. Валидност на този Меморандум за разбирателство
Tози Меморандум за разбирателство е валиден до 30.11.2013 г.

7. Оценка и контрол
Работата на партньорите ще бъде оценявана и контролирана от: по време на срещата във
Франция през април 2014 г., от координаторите на ЕС на двете институции.
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8. Подписи
Организация / страна

Организация / страна

Професионален колеж на регион Коувола

Професионален колеж Адолф Колпинг

Име, длъжност

Име, длъжност

Тимо Олли

Вили Барц

Директор

Директор

Място, дата

Място, дата

Коувола, 1.10.2013

Хорем, 1.10.2013

Организация / страна (да се махне, ако не е

Организация / страна (да се махне, ако не е

необходимо)

необходимо)

Име, длъжност

Име, длъжност

Място, дата

Място, дата
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Организация / страна (да се махне, ако не е

Организация / страна (да се махне, ако не е

необходимо)

необходимо)

Име, длъжност

Име, длъжност

Място, дата

Място, дата

Ако е необходимо, добавете още таблици.
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9. Допълнителна информация
Текстът тук.
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10. Приложения
Ние добавяме:
1. Матрица на компетентностите
2. Съпоставяне на профила на компетентностите, обхванат от този Меморандум за
разбирателство и/или Приложение към сертификат
3. Резултати от ученето, обхванати от мобилността
4. Описание на единиците
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