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Изследвания във връзка с 

климата, финансирани от 

Изследователския съвет на 

Норвегия

Изследвания в областта на обществените науки, 

свързани с адаптация към изменението на климата

Технологични и социални научни изследвания, свързани 

с намаляване на емисиите на парникови газове и 

улавяне и съхранение на въглерод

Възобновяема енергия и 

енергиен преход

Научни изследвания в областта на естествените науки във 

връзка с последиците от изменението на климата
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Норвежкият изследователски център за устойчива адаптация към изменението 

на климата (Noradapt)
 Създаден през 2018 г.

 Управляван от Западно-норвежкия 

изследователски институт в Согндал

 Центърът има за цел да предложи основани 

на изследвания отговори на обществени 

нужди в условия на климатични промени.

 Центърът поставя ударение върху 

устойчивостта в своя подход към адаптация 

към изменението на климата, подпомагайки 

мерки за адаптация, които не влизат в 

конфликт с целта на устойчивото развитие.

 Годишното държавно финансиране е 5 млн. 

норвежки крони/ година от 2019 г. насам.

Официално открит от държавния секретар на 

Министерството на климата и околната среда 

през декември 2018 г.
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Норвежка асоциация на местните и регионални власти
(KS)
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Финанс Норуей

Асоциация на фермерите във Вестланд
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Различиямеждуконвенционалнаиустойчива
адаптациякъмизменениетонаклимата

Критични дименсии Конвенционална АИК Слаба устойчивост на 

АИК

Силна устойчивост на 

АИК

Странични ефекти от 

усилията за адаптация 

към изменението на 

климата

Безучастна по отношение 

на екологична та и 

социална устойчивост

Не трябва да намалява 

екологичната и социална 

устойчивост

Трябва да увеличава 

екологичната и социална 

устойчивост

Ограничения,

наложени от 

съображения, свързани 

с адаптация към 

изменението на 

климата, върху 

усилията за 

намаляване на 

парниковите газове

Няма ограничения, 

наложени от адаптационни 

съображения върху 

усилията за намаляване на 

парникови газове

Усилията за намаляване на 

парникови газове не 

трябва да увеличават 

климатичните рискове

Усилията за намаляване на 

парникови газове трябва 

да намаляват 

климатичните рискове

Процес на адаптация 

към изменението на 

климата

Инкрементална стратегия Смесена стратегия

(инкрементална и 

трансформираща) 

Трансформираща 

стратегия

Предимно 

противодействащи и 

защитни мерки 

Предимно мерки за 

противодействие

Мерки, които адресират и

движещи сили на 

обществено развитие

Базиран на експерти 

процес

Прилагане на 

изискванията за 

Прилагане на принципи за 

съвместно производство на 
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Учебницелинамагистърскатапрограма-

• Климатични промени и климатични прогнози, и как те могат да се използват за 

анализ и оценка на възможни бъдещи сценарии

• Национална и международна политика за климата и как се прилага тази политика

• Как изменението на климата засяга видове, общества и екосистеми и как 

екосистемите могат да имат решения за климатичните предизвикателства

• Как обществото може да трансформира производството и потреблението на 

енергия в едно по-дружелюбно към околната среда направление

• Как да се включат оценки на свлачища, лавини, наводнения и управление на 

водите в процесите на планиране

• Стратегии, действия и инструменти за адаптация към изменението на климата и 

намаляване на емисиите на парникови газове



Изисквания към приема

Бакалавърска степен или еквивалентна по природни науки, социални науки, или 

технология и инженерство с минимум 80 ECTS в:

• Науки за околната среда

• Управление и политика

• Зелена технология и преход

• Геонауки и природни бедствия

или комбинация от горепосочените

 Средният успех от вашето обучение в бакалавърската степен трябва да е C или по-

висок

Кандидати от страни извън скандинавските трябва да предоставят доказателство за 

техните академични постижения и за много добро владеене на английски 

език. Вижте нашата страница относно начина на документирана на много доброто 

ниво на владеене на английски език.

https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/admission/english-requirements/


Планнаобучение
Екология на изменението
на климата

Семестър I

10
т.

Изменение на климата и политика за 

климата

Семестър 1
10
т.

Фундаментални методи на 
изследване

Семестър 1
10 
т.

Природни бедствия в 
пространственото 
планиране

Семестър 2

10 т.

Към нискоемисионно
общество

Семестър 2

10 т.

Управление на оттока

Семестър 2
10 т.

Писане на научни текстове и теория 
на науката

Семестър 3
10 т.

Адаптация към климата при пространствено 
планиране

Семестър 3
10 т.

Обществена трансформация

Семестър 3

10 т.

Тема за дипломна работа по 
управление на изменението на 
климата в магистърската степен

Семестър 4
10 т.
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Магистър по управление на 
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