Рамка на
компетентностите

Институциите на ЕС търсят талантливи
и мотивирани кандидати, които могат да
демонстрират 8
 общи компетентности

8

компетентности, които да
бъдат демонстрирани по
време на тестовете на ЕС

1. Критично мислене, анализ и креативно
решаване на проблемите
2. Вземане на решения и
постигане на резултати
3. Управление на информацията
(грамотност в областта
на цифровите технологии и по
отношение на данните)
4. Самоуправление
5. Съвместна работа
6. Ученето като умение
7. Комуникация
8. „Интрапредприемачество“

1. Критично мислене, анализ и
креативно решаване на проблемите
Обработване на комплексна информация с цялостен
системен подход на мислене. Показване на разбиране
относно разпростирането на проблемите извън собствената
сфера на отговорност и вземане под внимание на пошироката картина и на други гледни точки. Открояване на
съществените елементи и ясно структуриране на мислите.
Развиване на креативни и новаторски решения, при
което са вземат предвид потребностите и позициите на
заинтересованите страни.

2. Вземане на решения и
постигане на резултати
Вземане на решения в нестабилна среда при
наличието на противоречива или непълна
информация. Избиране между несъвършени
решения, постигане на баланс между качество и
бързина в зависимост от ситуацията. Превръщане
на предизвикателствата в действия и практически
решения, както и постигане на осезаеми
резултати.

3. Управление на информацията
(грамотност в областта на
цифровите технологии и по
отношение на данните)
Намиране, подбиране, оценяване, използване, създаване
и съобщаване на съдържание чрез информационните
технологии и интернет. Прочитане, разбиране и използване
на данните по различни начини и демонстриране на
математически умения. Използване на своите знания,
умения и компетентности чрез цифрови инструменти
и бързо адаптиране към нови реалности в областта на
информационните технологии и в професионалната сфера.

4. Самоуправление
Организиране на собствената работа, поставяне на
цели, управление на времето и демонстриране на
самомотивация и чувство за отговорност. Демонстриране
на устойчивост в условията на стрес и на трудности.
Реагиране и осъществяване на промени с положителна
нагласа и запазване на ефективността в условията
на променящо се/непостоянно работно натоварване.
Демонстриране на гъвкавост и приспособимост.

5. Съвместна работа
Сътрудничество с различни структури и поемане на
отговорност за резултатите на организацията като цяло.
Споделяне (а не задържане) на познания, демонстриране
на професионална нагласа за предоставяне на услуги.
Справяне с конфликти по конструктивен начин.
Демонстриране на лекота в работата в мултикултурна,
многоезична среда, подкрепа за многообразието и
уважително и приобщаващо поведение спрямо другите.

6. Ученето като умение
Разработване на стратегии за учене, определяне на
собствените потребности от учене и стремеж към
непрекъснато подобряване. Поемане на отговорност и
обмисляне на собственото учене. Показване на готовност
за промяна на стратегията в контекста на появата на
нова информация, учене от грешки и прилагане на
извлечените поуки. Предоставяне, получаване и отговор
на обратната информация.

7. Комуникация
Ясна както устна, така и писмена комуникация,
адаптиране на посланието и средството за
комуникация към аудиторията. Демонстриране на
умения за съставяне на текстове, способност за
изготвянето на солидни аргументи и за ефективното
им структуриране, както и умения за убеждаване,
преговори, улесняване и изслушване.

8. „Интрапредприемачество“
Демонстриране на
инициативност, креативност,
ентусиазъм, новаторство,
способност за мислене в
перспектива и лидерство.
Представяне на службата
по позитивен начин навън,
обучение и наставничество на
други хора, даване на пример и
вдъхновяване на други хора със
собствени действия.

