
     

 
Международно минно училище в Дубровник за Източна и 

Югоизточна Европа (DIM ESSE 2) – възможности за обучение на 

специалистите от минерално-суровинната индустрия 

 
 

Представяме на Вашето внимание проект „Международно минно училище в 

Дубровник за Източна и Югоизточна Европа” (DIM ESEE 2). DIM ESEE 2 е 

международен образователен проект, в който Минно-геоложки университет „Св. Иван 

Рилски“ участва. В Международното минно училище се включват и обучават 

представители на минерално-суровинната индустрия и проявяващите интерес към 

сферата специалисти. Финансирането по проекта се осигурява от Европейския институт 

за иновации и технологии (EIT) и Общността за знание и иновации „Суровини“ (KIC 

Raw Materials). Проектният консорциум се състои от осем ключови висши учебни 

заведения и научноизследователски институции. Основната идея на Международното 

минно училище в Дубровник за Източна и Югоизточна Европа е да бъде платформа за 

обобщаването и предаването на дългогодишния международен опит в областта на 

суровините. Фокусът е насочен към директния трансфер на знания, умения и 



компетенции от страна на известни и утвърдени експерти към участниците в 

семинарите, посветени на иновативни и съвременни теми и проблеми. Мисията на 

училището е пряко свързана и със създаването на открит диалог между студенти, 

докторанти, учени, изследователи, представители на минерално-суровинната индустрия 

и обществото от различни държави и географски региони. Знанията, уменията и 

компетенциите, придобити в Международното минно училище в Дубровник, са 

конвертируеми в условията на силна динамика на пазара на труда, като спомагат за 

усъвършенстване на професионалния капацитет, увеличаване на пригодността към 

заетост и удовлетворяване на повишаващите се изисквания на работната среда. Всяка 

година в училището се включват специалисти от повече от 25 европейски страни, за да 

се обучават и да обсъждат актуални теми, като се запознават с иновативни решения и 

предложения за решаване на практически проблеми. 

 

 

 

В тази връзка отправяме покана към специалистите от българската минерално-

суровинна индустрия да се включат в обучителния семинар, който ще се проведе в 

периода 19-21 октомври 2022 г. в Интеруниверситетския център в Дубровник, 

Хърватия. Организаторите на семинара предлагат хибриден модел на участие - на 

място в Интеруниверситетския център за обучение в Дубровник или онлайн участие. 

Не пропускайте тази възможност за иновативно обучение и обмен на знания и 

опит между специалисти от различни европейски страни! 



 

 

Повече информация за условията и регистрацията за участие в семинара можете 

да откриете на официалната страница на Международното минно училище в 

Дубровник за Източна и Югоизточна Европа https://dim-esee.eu/ или като изпратите 

запитване на имейл адрес borislava.galabova@mgu.bg.  

https://dim-esee.eu/

