
 

 

 

 

 

 

 

 

Международен форум „Моделиране на работните процеси за подобряване 

благосъстоянието на работното място“ 

10.11.2020 г., 11:45 ч. – 15:45 ч. 

Регистрация на https://bit.ly/3do15x1 

 

Програма 

11.45 ч. – 12.00 ч. Приветствие и официално откриване на форума. 
Доц. д-р Арто Песола, научен ръководител, 
Лаборатория за активен живот. 
Лабораторията е изследователска и развойна 
структура на Университета за приложни науки в 
Югоизточна Финландия 

12.00 ч. – 13.30 ч.  Аз съм господар на собствената си работа и на 
благосъстоянието си на работното ми място – 
моделиране на работния процес като начин за 
УСПЕХ. 

- Телма Ривиноя MA (Ed.), Финландски 
институт по здраве на труда, FIOH 

13.30 ч. – 14.00 ч.  Кафе пауза и информационни сесии 
14.00 ч. – 15.45 ч.  Международно сътрудничество в проект CARVE  

Иновативни практики за моделиране на работните 
процеси 

- доц. д-р Яна Депрез, д-р по психология, 
постдокторант, изследовател и ръководител 
на проекта от страна на партньора 
Католически университет в Льовен, Белгия 
(КУЛ) 

- Лаура Лин Кристиянс, маг. по психология, 
изследовател от екипа на партньора КУЛ. 

https://bit.ly/3do15x1


 Ефектът от моделирането на работния процес и 
Covid-19 върху благосъстоянието на работното 
място  

- д-р Марко Тансканен, маг. по спортни науки, 
докторант, Лаборатория за активен живот, 
член на екипа на партньора Университет за 
приложни науки в Югоизточна Финландия 

 Наръчник за мениджъри човешки ресурси – Как да 
направя работата си по-енергизираща?  

- д-р Елен Делво, д-р по психология, 
изследовател в IDEWE, Външна служба за 
превенция и защита на работното място, 
Белгия, партньор по проекта 

 Интерактивна информация за циркадната енергия и 
моделирането на работните процеси – обучителна 
платформа и уебсайт 
Жечка Калинова, маг. по икономика и финанси, 
ръководител на проект от името на българския 
партньор Идеин ЕООД 
Десислава Иванова,  маг. по инженерен дизайн, 
обучител и ръководител проекти в Идеин ЕООД 

 

Фасилитатор на събитието: д-р Сузане Кумпулайнен, специалист научно изследователска и развойна 

дейност в Университет за приложни науки в Югоизточна Финландия.  

За участие във форума, молим да се регистрирате тук - https://bit.ly/3do15x1  

https://bit.ly/3do15x1

