Обобщение на семинара на ЕАЛ
1. Проектът Framelog свързва „триъгълника на знанието“ за висшето образование,
бизнеса и проучванията за систематичен анализ и развитие на програмите за
обучение по логистика. Икономическото представяне на една област се влияе от
цялостното логистично представяне, което от своя страна е повлияно от
качеството на работната сила на всички нива. С увеличаването на признанието за
важността на логистиката и с признатия недостатък на опитен логистичен
персонал е ясно, че трябва да се възприеме координиран и съвместен подход към
образованието по логистика, за да се изградят съответните логистични умения и
комптенции, необходими на служителите.
2. Европейската асоциация по логистика (ЕАЛ) е партньор по проекта Framelog. ЕАЛ
проведе две събития, за да оцени резултатите и произведените продукти по време
на проекта, посетени от участници от висшето образование, сферата на бизнеса и
проучванията. В двете събития участниците отбелязаха, че културата на
академичните среди и на бизнеса е различна, а тази разлика може да постави
определени предизвикателства пред установяването и поддържането на
сътрудничество между различните акционери в „триъгълника на знанието“.
Необходимо е всеки акционер да разбере гледните точки на останалите и ясно да
комуникира, за да се подобри сътрудничеството.
3. Бяха оценени четири резултата (или продукта) от Framelog, а именно (i) Сборник
на добрите практики; (ii) Насоки за адресиране на предизвикателствата пред
осигуряването на качеството и оценката; (iii) Въпросник и (iv) Насоки за
изпълнение.
4. Първoто събитие беше полудневен семинар с участници от индустрията, от
изследователската и от академичната сфера, където участниците обсъдиха
важността и полезността на продуктите за своите организации. Сборникът на
добрите практики беше отбелязан като особено полезен инструмент, с препоръка
да бъде уеб-базиран, за да може да се търси по ключови думи, а не през
страницата със съдържанието. Участниците счетоха, че Насоките за адресиране на
предизвикателствата пред осигуряването на качеството и оценката може да се
пренебрегнат от университетите, тъй като вече съществуват подробни насоки за
осигуряване на качеството. Сметна се, че Въпросникът има ограничено
приложение за организациите им, но ако се трансформира в референтен
инструмент, може да бъде полезен. Насоките за изпълнение се счетоха за особено
полезни за използване от ВУЗ-овете.

Страница 2 от 2

5. Второто събитие за оценка от ЕАЛ беше еднодневна среща на Експертната фокус
група. Ролята на участниците беше да оценят резултатите в по-голяма дълбочина
и да предложат начини за устойчивост на резултатите от Framelog след края на
проекта. Експертната група беше ентусиазирана за Framelog и резултатите му и
счете, че „триъгълникът на знанието“ е мощен и укрепващ инструмент, когато се
прилага в логистичния сектор“. Тяхната оценка на стойността на инструментите
беше подобна на участниците в семинара. Сборникът с добрите практики се
сметна за много полезен инструмент и беше препоръчано да се поддържа в
уеб-базиран формат в бъдеще. Насоките за изпълнение се счетоха за много
полезен инструмент за използване от университети за това „как да си
сътрудничим“, но Насоките за осигуряване на качеството бяха счетени за
„излишни изисквания“, заради вече съществуващите насоки за осигуряване на
качеството в университетите и на национално ниво. Въпросникът не се счете за
полезен в настоящия си формат, но се сметна, че може да бъде от помощ, ако се
разработи като референтен инструмент или като уеб-базиран инструмент за
самооценка към двата документа с насоки.
6. Участниците на двете групи бяха много позитивни и ентусиазирани за
резултатите, произведени от Framelog. Участниците счетоха, че постиженията на
Framelog са поставили основите за инвестиране в поддръжката и развитието на
съществуващи продукти, както и за развитието на следващи проекти. Представено
беше предложение потенциалното продължаване да изгради Съвместна
магистърска програма „Еразмус Мундус““ (СМПЕМ) по логистика и управление на
веригата на доставки. Магистърската програма е интегрирана международна
студентска програма, съвместно представена от консорциум от ВУЗ-ове и, където
е уместно, от други партньори с определена ескпертиза и интерес в студентските
програми.
7. Беше предложено, че ЕАЛ, като мрежа от сдружения, може да предостави
платформа за поддържане на Framelog.
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