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ВидовеВидове модернизациямодернизация

�� ОбщаОбща материалнаматериална модернизациямодернизация

�� КонкретнаКонкретна материалнаматериална модернизациямодернизация

�� ИнституционалнаИнституционална модернизациямодернизация

�� МодернизацияМодернизация нана съзнаниетосъзнанието
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ОбщаОбща материалнаматериална модернизациямодернизация

�� ПридобиванеПридобиване нана новинови сградисгради ии материалнаматериална базабаза, , съвремененсъвременен

външенвъншен ии вътрешенвътрешен дизайндизайн. . ДругиДруги меркимерки заза подобряванеподобряване нана

обстановкатаобстановката..

�� МногоМного скъпоскъпо, , ноно леснолесно дада сесе направинаправи. . АкоАко имаима осигуреноосигурено

финансиранефинансиране, , бързобързо сесе възприемавъзприема ии имаима голямголям социаленсоциален ефектефект. . 

�� ТрудноТрудно ее дада сесе объркаобърка

 

 

КонкретнаКонкретна материалнаматериална модернизациямодернизация

�� ПокупкаПокупка нана найнай--модерномодерно експерименталноекспериментално ии другодруго оборудванеоборудване

�� ОборудванетоОборудването можеможе дада сесе използваизползва неефективнонеефективно порадипоради липсаталипсата нана

квалифициранквалифициран илиили мотивиранмотивиран персоналперсонал..
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ИнституционалнаИнституционална модернизациямодернизация

�� ИзползванеИзползване нана найнай--съвременнисъвременни процедурипроцедури илиили софтуерсофтуер вв

счетоводствотосчетоводството, , регистърарегистъра, , документооборотадокументооборота, , архиваархива ии дрдр..

�� НеНе винагивинаги ее скъпоскъпо, , ноно можеможе дада предизвикапредизвика напрежениенапрежение уу текущиятекущия

персоналперсонал

 

 

МодернизацияМодернизация нана съзнаниетосъзнанието

�� НеНе струваструва нищонищо

�� НайНай--труднотрудно сесе постигапостига
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ОбобщениеОбобщение нана модернизациятамодернизацията

�� ТяТя ее продължителенпродължителен процеспроцес, , аа нене еднократноеднократно събитиесъбитие илиили усилиеусилие

�� АкоАко говоримговорим заза неянея, , вероятновероятно изоставамеизоставаме отот найнай--добритедобрите

�� ВъпрекиВъпреки товатова ее попо--добредобре дада говоримговорим заза неянея, , отколкотоотколкото дада нене ии

обръщамеобръщаме вниманиевнимание

�� СъревнованиетоСъревнованието сс конкуренциятаконкуренцията благоприятстваблагоприятства модернизациятамодернизацията

�� МногоМного попо--ефективнаефективна ее когатокогато тръгватръгва отдолуотдолу--нагоренагоре, , аа нене обратнотообратното

 

 

ВидовеВидове модернизациямодернизация

�� МобилностМобилност вв развитиразвити англоговорящианглоговорящи странистрани сс добрадобра позицияпозиция вв светасвета--

САЩСАЩ, , ВеликобританияВеликобритания, , АвстралияАвстралия, , НоваНова ЗеландияЗеландия, , КанадаКанада, , ИрландияИрландия

�� МобилностМобилност вв големиголеми ии световносветовно признатипризнати странистрани, , вв коитокоито нене сесе

говориговори английскианглийски езикезик-- ГерманияГермания, , ФранцияФранция, , ИталияИталия, , ЯпонияЯпония, , КитайКитай, , 

КореяКорея, , РусияРусия

�� МобилностМобилност вв малкималки световносветовно признатипризнати странистрани, , вв коитокоито нене сесе говориговори

английскианглийски езикезик-- ШвейцарияШвейцария, , НорвегияНорвегия, , ДанияДания, , ХоландияХоландия, , БелгияБелгия

�� МобилностМобилност вв другидруги странистрани извънизвън списъкасписъка нана гореизброенитегореизброените
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ДвижещитеДвижещите силисили нана

интернационализациятаинтернационализацията

((НаНа нивониво индивидиндивид))

�� ВъзможностВъзможност заза попо--добродобро личностноличностно ии кариернокариерно развитиеразвитие, , аа оттамоттам ии

попо--добърдобър животживот

�� ВъзможностВъзможност заза получаванеполучаване нана безплатнобезплатно//нана нисканиска ценацена

висококачественовисококачествено образованиеобразование

�� ЛюбопитствоЛюбопитство, , желанияжелания заза приключенияприключения

 

 

ДвижещиДвижещи силисили нана интернационализациятаинтернационализацията

((НаНа националнонационално илиили институционалноинституционално

нивониво))

�� ПолучаванеПолучаване нана допълнителнидопълнителни приходиприходи

�� ПривличанеПривличане нана добридобри студентистуденти, , коитокоито евентуалноевентуално бихабиха моглимогли дада сесе

влеятвлеят вв местнатаместната икономикаикономика

�� ПривличанеПривличане нана висококачественвисококачествен академиченакадемичен съставсъстав

�� ПостепенноПостепенно превръщанепревръщане нана университетауниверситета вв международенмеждународен попо

отношениеотношение нана студентистуденти ии персоналперсонал
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ПроблемиПроблеми сс интернационализациятаинтернационализацията

�� ЕзикЕзик

�� КултуренКултурен шокшок

�� ОбратенОбратен културенкултурен шокшок

�� ОбъркванеОбъркване нана личнияличния животживот додо известнаизвестна степенстепен

 


