ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНКА И
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВИСШЕ
УЧЕБНО
ЗАВЕДЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ/
КОЛЕЖ

Инструмент
за оценка на
FRAMELOG

КРИТЕРИИ

КОРПОРАТИВЕН
УНИВЕРСИТЕТ

Интегриран
ТРИЪГЪЛНИК
НА
ЗНАНИЕТО

ПРОФЕСИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ИНСТИТУЦИЯ

БИЗНЕС
ФИРМА
ОТДЕЛ ЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ И
РАЗВИТИЕ

в сферата на
логистиката

МЕТОДИ И
ИНСТРУМЕНТИ

Оценка на
ТРИЪГЪЛНИКА
НА ЗНАНИЕТО

Стратегии за
ангажиране,
действия

План за
ангажиране на
заинтересованите
страни на
FRAMELOG

Канал и
предмет на
комуникация

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този проект отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се в него информация.

ПОКАЗАТЕЛИ
НА FRAMELOG

17. Привеждане в
съответствие на
изискванията за
образование и
предоставяне

7. Популяризиран
1.

Създаване на курсове
или изпити по
логистика

2.

Наемане на персонал
за сътрудничество

3.

Предлагане
изследователски
центрове
логистика

продукти

13.Предложение за
дисертации

по

Наличие на
външни
контакти за
сътрудничест
во за:

14.План за посещения
на фирми

15.Партньорства
16.Докторантури,
катедри, борси

10. Съвместни
изследователск
и дейности
11.Събития в
сферата на
логистиката

5.

на

18.Заетост
19. Интелектуални

е на
дисертации,
докторантури,
катедри

4. Избор на учебно
съдържание
5. Определяне на
учебни програми
6. Избор на
преподаватели

6.

Разработване
на съвместни
дейности
Подобряване
на офертата за
стажове

8. Разпространени
е на съвместни
резултати

9. Анализ на
напредъка и
преглед на
съвместните
дейности

ДЕЙСТВИЕ

Как да:
7. Избор на
учебни методи
8. Определяне на
управлението
на логистиката
9. Изследователск
и теми по
логистика

3. Включване на
експерт от
индустрията
4. Акредитиране
на
курсове/изпит
и по логистика

1. Старт на процеса на
сътрудничество

10.Включване на
нови
потенциални
заинтересова
ни страни

2. Избор на учебни
дисциплини,
съдържание
методи

12.Стажове

и

НАСОКИ
НА
FRAMELOG

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този проект отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържащата се в него информация.

