КОЛЕЖ ПО
ТЕЛЕКОМУНИК
АЦИИ И ПОЩИ
– СОФИЯ

НП

Варненски
свободен
университет
„Черноризец
Храбър”

НП

Система за квалификация и
кариерно израстване на
преподавателите във Висше
училище „Колеж по
телекомуникации и пощи”

Създаване и апробиране на
система за кариерно израстване
на преподавателите във
Варненски свободен
университет „Черноризец
Храбър”

18

15

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

134690,40

122227,70

Обща стойност
на проекта в лв.

134690,40

122227,70

Пощенски адрес ВО

1700 София, ул.
„Акад. Стефан
Младенов” № 1

9007 Варна, к.к.
„Чайка”

Официален адрес на
кандидата

1700 София, ул.
„Акад. Стефан
Младенов” № 1

9007 Варна, к.к.
„Чайка”

Място на изпълнение на
дейностите

ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ

Име на проекта

Продължителност

Име на кандидата

Име на партньора/ите

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0001
BG051PO001-3.1.09-0002

BG051PO001-3.1.09-0002-C0001

BG051PO001-3.1.09-0001-C0001

Договор номер в ИСУН

Сключени договори по схема BG051PO001-3.1.09
„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“

Основни дейности/Резюме

България

1. Изграждане на капацитет в преподавателите от
ВУ „КТП“, предпоставка за превръщане на
електронното обучение в основен инструмент за
модернизация на обучението и актуализация на
учебните програми.
2. Създаване на езикови умения в
преподавателите във ВУ „КТП“ предпоставка за
успешно сътрудничество в областта на
информационните и комуникационните
технологии с Висши училища от Германия и
Скандинавия.
3. Създаване на инструментариум за повишаване
качеството на подготовката и за обучение,
ориентирано към пазара на труда.
4. Усъвършенстване на системата за кариерно
израстване на преподавателите във ВУ „КТП“.
Последващо апробиране чрез въвеждане на
критерии за професионалното развитие на база
на оценка на постигнатите резултати.

1. Обучени преподаватели от ВУ „КТП“ за въвеждане и
прилагане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ. 40 броя.
2. Преминали езиково обучение преподаватели от ВУ „КТП“ 20 броя.
3. Обучени преподаватели от ВУ „КТП“ за преподаване на
учебно съдържание в ново перспективно направление - 20
броя.
4. Обучени преподаватели от ВУ „КТП“ за прилагане на
съвременните образователни стратегии и технологии – 20
броя
5. Обучени преподаватели от ВУ „КТП“ за разработване на
учебно съдържание, планове и програми, обвързани със
системата за натрупване и трансфер на кредити – 20 броя.
6. Разработен Специализиран Уеб сайт - 1 бр.
7. Усъвършенствана и апробирана система за кариерно
израстване на преподавателите във ВУ „КТП“ - 1 бр..

Област
Варна

1. Изграждане на модел на система за кариерно
развитие на преподавателите във ВСУ;
2. Разработване на критерии, показатели за
оценка на постиженията в учебната, научноизследователска и административно-управленска
дейност на преподавателите;
3. Усъвършенстване на знанията и уменията на
преподавателите чрез обучение в сферата на ИКТ
и специализиран английски език;
4. Разработване на механизми за обвързване на
резултатите от обучението с кариерното развитие
и възнаграждението на преподавателите;
5. Усилване на мотивацията на преподавателите
за непрекъснато обновяване на знанията и
уменията им и подбряване
качеството на образователния продукт.

1. Брой преподаватели във ВСУ, включени в обучение за
работа с нови технологии и образователни стратегии
2. Брой преподаватели във ВСУ, включени в програми за
повишаване на квалификацията по ИКТ
3. Брой преподаватели във ВСУ, включени в програми за
повишаване на знанията по специалиран английски език
4. Брой преподаватели във ВСУ, включени в системата за
кариерно израстване
5. Брой преподаватели във във ВСУ, завършили програми за
повишаване на квалификацията и кариерно израстване
6. Въведена система за кариерно израстване на
преподавателите във ВСУ.
7. Разработен и приложен инструментариум за повишаване
качеството на обучение и подготовка

Индикатори за изпълнение

1

НП

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ ПО
АГРОБИЗНЕС И

НП

РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ

Софийски
университет „Св.
Климент
Охридски”

НП

Развитие на съвременна система
за квалификация и кариерно
израстване на преподавателите в
Национален военен университет
„Васил Левски”

Усъвършенстване на системата
за квалификация и кариерно
израстване на преподавателите
на ВУАРР

Развитие на системата за
квалификация и кариерно
израстване на академичния
състав в Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Продължителност

Име на проекта

18

22

22

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

142253,98

178490,80

193715,03

Обща стойност
на проекта в лв.

142253,98

178490,80

193715,03

Пощенски адрес ВО

5006 гр. Велико
Търново, бул.
„България” № 76

4003 гр. Пловдив,
бул. „Дунав” № 78

Официален адрес на
кандидата

5006 гр. Велико
Търново, бул.
„България” № 76

Място на изпълнение на
дейностите

НАЦИОНАЛЕН
ВОЕНЕН
УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ
ЛЕВСКИ” –

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0003
BG051PO001-3.1.09-0004
BG051PO001-3.1.09-0005

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0003-C0001
BG051PO001-3.1.09-0004-C0001
BG051PO001-3.1.09-0005-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

Област
Велико
Търново

1. Усвояване от научно-преподавателския и
научноизследователския състав на английски
език на заложеното в длъжностните
характеристики ниво на владеене на английски
език
2. Усвояване на Web базирани услуги и софтуер
за споделяне на мултимедийни приложения в
Интернет с цел повишаване на качеството на
обучение
3. Усвояване на съвременни методи и технологии
за образование
4. Разработване и прилагане на методика на
академичното преподаване и
научноизследователската дейност
5. Усъвършенстване на системата от методики,
правила и нормативи в НВУ "Васил Левски"

На
4003 гр. Пловдив,
територия
бул. „Дунав” № 78
та ан ЕС

1504 София, бул.
1504 София, бул.
На
„Цар Освободител” „Цар Освободител” територия
№ 15
№ 15
та ан ЕС

Индикатори за изпълнение

1. Разработване на учебни програми за развитие
на професионалните компетенции на
преподавателите и провеждане на обучения в
ключови области
2. Усъвършенстване на преподавателите и
мотивация за пълноценното им участие в
обучителния процес и за обучение, ориентирано
към пазара на труда
3. Разработване на механизми за диференцирано
заплащане на труда, обвързано с резултатите на
обучаваните

1. Оптимизиране на системата за кариерно
израстване на преподавателите в СУ "Св. Кл.
Охридски"
2. Разработване на модерна система за развитие
на професионалните компетенции на
преподавателите в СУ
3. Осигуряване на свободен достъп за
академичния эсъстав до периодично
актуализиране на знанията, усвояване на
допълнителни умения и нови методи в
преподаването
4. Създаване на устойчиви нагласи сред
преподавателите за продължаващо повишаване
на своята квалификация
5. Осигуряване на средства и правила за
повишаване качеството на подготовка чрез
обучение, ориентирано към пазара на труда

1. Общо 140 преподаватели от НВУ "Васил Левски" включени в
програми за повишаване на квалификацията и кариерното
израстване;
2. Дванадесет преподаватели от НВУ "Васил Левски" с повишени
умения за изполване на web базирани услуги и приложения в
процеса на преподаване;
3. Двадесет млади новоназначени преподаватели от висшето
училище с придобити компетенции за методика на академичното
преподаване и научно-изследователска дейност;
4. Повишена езикова подготовка по английски език на общо 108
преподаватели;
5. Въведена актуализирана система за натрупване и трансфер на
кредити в НВУ "Васил Левски";
6. Апробирана и усъвършенствана система за кариерно израстване
на преподавателите в НВУ "Васил Левски" съгласно ЗРАС на
Република България.

1. Брой разработени учебни програми за обученията по проекта
2. Брой преподаватели, започнали обучение в различните курсове по
проекта
3. Брой преподаватели, завършили успешно обучение по проекта
4. Създаден инструментариум за повишаване качеството на
подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда
5. Изградена система за кариерно израстване на преподавателите във
ВУАРР

1. Разработване на система за подбор на обучители - 1
2. Разработване на система за подбор на обучаеми - 1
3. Наръчник за процесите и процедурите за кариерно
израстване - 1
4. Функциониращ Виртуален кариерен център за
преподаватели - 1
5. Включени в квалификационно обучение преподаватели 250
6. Завършили програми за повишаване на квалификацията 200
7. Актуална бенчмарк мрежа - 1

2

Технически
университет –

НП

София

Бургаски
свободен
университет

НП

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО
РАЗВИТИЕ НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
– СОФИЯ (СиКРАС-ТУС)

Създаване на система за
кариерно израстване на
преподавателите в БСУ и на
система за повишаване и
награждаване на
квалификацията им

22

20

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

173243,66

58506,80

Обща стойност
на проекта в лв.

173243,66

58506,80

Пощенски адрес ВО

1756 София, бул.
„Климент
Охридски” № 8

Официален адрес на
кандидата

1756 София, бул.
„Климент
Охридски” № 8

8001 гр. Бургас, ул. 8001 гр. Бургас, ул.
„Сан Стефано” № „Сан Стефано” №
62
62

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0006
BG051PO001-3.1.09-0007

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0006-C0001
BG051PO001-3.1.09-0007-C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

България

1. Общо обучен академичен състав по специализиран
английски език.
2. Обучени асистенти без докторска степен по английски език
и признаване на докторантския минимум по чужд език, с цел
мотивиране и подготовка за разработване на докторска
1. Създаване на единна система за
дисертация, съгласно ЗРАСРБ.
квалификация, кариерно израстване и
3. Обучен академичен състав за преподаване в програми на
устойчиво развитие на академичния състав английски език.
на ТУС.
4. Обучен академичен състав за работа с новите ИКТ и
2. Разработване на система за обучение и
работа в онлайн среда.
квалификация на академичния състав на
5. Обучен академичен състав в специализирани курсове по
ТУС.
„Съвременни ИКТ в преподаването”, „Разработване на
3. Провеждане на обучение на академичния учебното съдържание с помощта на съвременни
състав в курсовете по разработената
интерактивни ИКТ в преподаването съобразно ECTS” и
единна система за квалификация.
„Програми с изследователска насоченост”.
4. Апробиране и усъвършенстване на
6. Обучен академичен състав в семинарни занятия, трейнинги
създадената единна „Система за
и практически обучния по „Инструментариум за повишаване
квалификация и кариерно развитие на
качеството на подготовката, ориентиран към пазара на
академичния състав на ТУС”.
труда”.
5. Разкриване на „Център за квалификация 7. Брой академичен състав, участвал в апробирането на
и кариерно развитие на академичния
единната „Система за квалификация и кариерно развитие на
състав”.
академичния състав на ТУС”.
8. Разработена, апробирана и усъвършенствана „Система за
квалификация и кариерно развитие на академичния
състав на ТУС”.
9. Създаден „Център за квалификация и кариерно
развитие на академичния състав” към ТУС.

Област
Бургас

1. Организирано обучение за 76 преподаватели в БСУ по
въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ.
2. Разработване на програма за развитие на
професионалните компетенции на преподавателите в БСУ
1. Подобряване на условията за кариерно
(обучение по ИКТ, актуализиране на знанията, усвояване на
израстване на преподавателите и за повишаване допълнителни 3. 3. умения и нови методи в преподаването,
на квалификацията им чрез разработване на
работа във виртуална среда, чуждоезиково обучение и др.
система за кариерно развитие
4. Разработени 4 програми за профилирано провеждане на
2. Организиране и провеждане на продължаващи интензивно специализирано обучение по английски език за
обучения в областите: чуждоезикови умения,
преподаватели.
умения за използване на информационни
5. Разработен учебен план за квалификационни курсове въз
технологии (ИКТ) в преподаването, придобиване основа на идентифицирани потребности на преподавателите
в БСУ.
на специфични професионални умения и
6. Разработени 10 учебни програми с придружаващи
компетенции, свързани със съвременните
електронни учебни материали за квалификационни курсове
програми за обучение;
на преподаватели във ВУ.
3. Повишаване мотивацията за работа на
7. Разработени критерии за повишаване мотивацията и
преподавателите в БСУ чрез включването им в
качеството на работата на преподавателите в БСУ чрез
квалификацикационни курсове в областта на
самооценяване.
образователната и изследователската дейност
8. Разработен технологичен вариант за разработване на
преподавателско портфолио.
9. Създадена, апробирана и усъвършенствана система за
кариерно израстване на преподавателите в БСУ.

3

Стопанска
академия
„Димитър А.
Ценов”

НП

Усъвършенстване системата за
квалификация и кариерно
израстване на преподавателите в
Стопанска академия „Д. А.
Ценов”, Свищов – ключов
фактор за обучение,
ориентирано към пазара на труда
и изграждане на конкурентна и
динамична икономика, основана
на знанието

Университет
„Проф. д-р Асен
Златаров” –
Бургас

НП

АКАДЕМИЧНОТО КАРИЕРНО
РАЗВИТИЕ – КЛЮЧ КЪМ
УТВЪРЖДАВАНЕ НА
УНИВЕРСИТЕТ ОТ НОВ ТИП

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0009
BG051PO001-3.1.09-0011

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0009-C0001
BG051PO001-3.1.09-0011-C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Подобряване на професионалните знания,

24

157369,76

157369,76

5250 гр. Свищов,
5250 гр. Свищов,
умения, ценности и поведенчески модели на
преподавателите
Област Велико
Област Велико
На
2. Повишаване качеството на подготовката и
Търново, община
Търново, община
територия създаване на нагласа у преподавателите за
Свищов, ул.
Свищов, ул.
та ан ЕС организиране на обучение, ориентирано към
„Емануил Чакъров” „Емануил Чакъров”
обществените очаквания и пазара на труда
3. Усъвършенстване на системата за
№2
№2
квалификация и кариерно развитие

22

151271,71

151271,71

8010 гр. Бургас,
бул. „Проф.
Якимов” № 1

Nuts2
8010 гр. Бургас, бул.
Югоизточ
„Проф. Якимов” №
ен
1

1. Създаване на стратегия за кариерно
развитие на академичния състав
2. Изграждане на университетски център за
квалификация на преподавателите
3. Създаване на система за мониторинг на
квалификацията и кариерното развитие на
академичния състав
4. Прилагане на нов инструментариум за
повишаване качеството на обучението и
съответствието с изискванията на пазара на
труда
5. Създаване на система за диферинцирана
оценка на преподавателския труд на база
актуализиран модел на системата за
атестиране
6. Укрепване на връзките на университета и
бизнеса за високотехнологична
квалификация на преподаватели

1. Разработени правила за работа на екипа - 1
2. Разработен инструментариум за мониторинг и оценяване на
резултатите от обученията - 1
3. Проведени курсове по приложение на ИКТ - 5
4. Обучени преподаватели - 75
5. Проведени чуждоезикови курсове - 7
6. Разработен методически инструментариум за идентифициране и
анализ на изискванията към подготовката на студенти - 1
7. Разработени и приети вътрешни правила за актуализиране на
учебното съдържание - 1

1. SWOT анализ за състоянието на нивото на квалификация
на академичния състав - 1
2. Стратегия за кариерно развитие на академичния състав - 1
3. Екшън план за кариерно развитие и приети мерки и график
за изпълнение - 1
4. Система за непрекъснат мониторинг на квалификацията - 1
5. Университетски център за квалификация на академичния
състав - 1
6. Информационна платформа за квалификация на
академичния състав - 1
7. Брой преподаватели преминали курсове за повишаване на
квалификацията - 283

4

Югозападен
университет
„Неофит Рилски”
– Благоевград

НП

Повишаване на
професионалните компетенции
на академичния състав на ЮЗУ
„Неофит Рилски” (Благоевград)
– инвестиция за бъдещето

24

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

144938,44

Обща стойност
на проекта в лв.

144938,44

Пощенски адрес ВО

2700 гр.
Благоевград, ул.
„Иван Михайлов”
№ 66

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0012

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0012-C0001

Име на кандидата

2700 гр.
На
Благоевград, ул.
територия
„Иван Михайлов”
та ан ЕС
№ 66

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Надграждане и модернизиране на
създадената в ЮЗУ „Неофит Рилски”
система за квалификация и кариерно
израстване на академичния състав.
2. Повишаване равнището на владеене на
информационни и комуникационни
технологии за преподаване във висшето
училище.
3. Усъвършенстване равнището на
чуждоезиковата подготовка (английски език)
4. Синхронизиране на специализираното
обучение, насочено към усъвършенстване
на професионалната компетентност със
специфичните потребности на
преподавателите в ЮЗУ „Неофит Рилски”.
5. Усъвършенстване на професионалните
компетенции на преподавателите за
прилагане на съвременни образователни
стратегии, технологии и иновации в
дидактиката на висшето училище,
мениджмънт на учебната среда във
висшето училище, обучение на възрастните,
обучение в интеркултурна среда и методика
на академичното преподаване.
6. Развиване на компетенции у
новопостъпилите преподаватели за
актуализиране и адаптиране на учебната
документация (учебен план, учебни
програми), съобразно изискванията на
Системата за натрупване и трансфер на
кредити (ECTS).
7. Повишаване на компетентностите по
методология и методи на
научноизследователската дейност в
различни научни направления.
8. Придобиване на компетентности за
разработване на образователни и научни
проекти.

20 квалификационни курсове и тренинги. Включени в
квалификационните обучения 150 университетски
преподаватели. Минимален брой завършили обучението 135
участници от целевата група. Създадена система за кариерно
израстване на преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски".
Разработена концепция за създаване на Институт за научни
и приложни изследвания във висшето образование.
Разработена учебна документация: учебен план, 20 учебни
програми, 2 броя методически ръководства за университетски
преподаватели (едното, от които на електронен носител),
сборник с доклади от конференция, 30 мултимедийни учебни
обекта.

5

Медицински
университет –
Варна

Русенски
университет
„Ангел Кънчев”

НП

НП

Създаване на съвременна
система за кариерно израстване
на преподавателите в
Медицински университет
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ –
Варна

СИСТЕМА ЗА
КВАЛИФИКАЦИЯ И
КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

20

23

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

176515,16

93300,53

Обща стойност
на проекта в лв.

176515,16

93300,53

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0013
BG051PO001-3.1.09-0014

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0013-C0001
BG051PO001-3.1.09-0014-C0001

Име на кандидата

9002 Варна, ул.
9002 Варна, ул.
На
„Марин Дринов” № „Марин Дринов” № територия
55
55
та ан ЕС

7017 - Русе, ул.
“Студентска” № 8

7017 - Русе, ул.
“Студентска” № 8

България

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Да се създаде, апробира, усъвършенства
и институционализира съвременна
„Система за кариерно израстване на
преподавателите в Медицински университет
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна“
чрез разработване на инструментариум за
повишаване качеството на подготовката им
за обучение, ориентирано към пазара на
труда и прилагането на съвременни
иновационни методи и технологии във
висшето образование.
2. Да се изработят и утвърдят механизми за
диференцирано заплащане на труда и
награждаване на преподавателите, чрез
прилагането на измерими критерии от
Рейтинговата система на ВУЗ в Република
България и Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
3. Да се разработи и приложи “Програма за
квалификация и развитие на
професионалните компетенции на
преподавателите” с цел надграждане
качеството на подготовката им по методика
на академичното преподаване и научноизследователската дейност, мениджмънт на
университетските структури, специализиран
чужд език и ИКТ.
4. Да се предприемат конкретни мерки за
мотивиране и създаване на трайна нагласа
у преподавателите за непрекъснато и
преднамерено учене, за постоянно
актуализиране на знанията, за
усъвършенстване на собствените им
компетентности с цел осигуряване на
качествено образование, съобразно
потребностите на съвременното общество.

1. Формирана работна група от 25 специалиста в областта на
мениджмънта на висшето образование, управление на
качеството и човешките ресурси;
2. Изготвени и утвърдени от Академичния съвет на МУ-Варна
5 SWOT-анализа на кариерното развитие на
преподавателите в петте основни структурни звена на МУВарна;
3. Изготвени 5 портфолиа за кариерното развитие на
преподавателите от петте основни структурни звена на МУВарна;
4. Изработени механизми за диференцирано заплащане на
труда и награждаване на преподавателите; (1.5) Изготвен
проект на „Система за кариерно израстване на
преподавателите в МУ-Варна“;
5. Проведени 12 курса във връзка с реализацията на
Програмата;
6. Издадени две методически ръководства за
преподавателите на МУ-Варна на електронен носител CD в
тираж 2х1000.
7. Апробирана, усъвършенствана и институционализирана
„Система за кариерно израстване на преподавателите в
Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ –
Варна“;
8. Проведени 2 пресконференции;
9. Изработени и поставени 2 (две) информационни табели;
10. Изготвени и разпространени 500 цветни брошури;
11. Публикувани статии в местната преса – 5 броя.

1. Подготвени специализирани курсове по пет от областите
на висшето образование, за които РУ има акредитация –
брой 5
1. Стимулиране развитието на научния
2. Проведен дискусионен форум за потребностите на
потенциал на РУ чрез продължаващи
преподавателите от целевата група от специализирани
обучения в ключови области като
обучения – брой 1
чуждоезикови умения и използване на
3. Проведен дискусионен форум за съдържанието на групов
информационни и комуникационни
учебен план за квалификация и кариерно израстване на
технологии (ИКТ) в преподаването,
преподавателите от целевата група – брой 1.
придобиване на специфични
4. Разработен групов учебен план – брой 1
професионални знания и компетенции,
5. Създадени нови процедурни правила за атестиране на
свързани със съвременните програми за
преподавателите – брой 1;
обучение.
6. Създадени вътрешноуниверситетски стандарти от
2. Подобряване на качеството на висшето
минимални изисквания към преподавателите от всяка област
образование и обучението в РУ в
на висшето образование за която РУ има акредитация –
съответствие с потребностите на пазара на
брой 5
труда, чрез повишаване на подготовката на
7. Проведени пресконференции при стартиране на проекта и
преподавателите.
при неговото приключване – брой 2; Подготвени рекламни
брошури за проекта – брой 300; Проведени работни
заседания на екипа на проекта – брой 23

6

Факултет
"Техника и
технологии" -

НП

Тракийски
университет

Университет по
архитектура,
строителство и
геодезия

НП

Изграждане на устойчива
система за квалификация и
кариерно развитие на
преподавателите в Тракийски
университет

КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ И
ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В
УАСГ

20

21

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

76899,60

89334,08

Обща стойност
на проекта в лв.

76899,60

89334,08

Пощенски адрес ВО

гр. Стара Загора
6000, Студентски
град, Ректорат

1046 София, бул.
„Христо
Смирненски” № 1

Официален адрес на
кандидата

гр. Стара Загора
6000, Студентски
град, Ректорат

1046 София, бул.
„Христо
Смирненски” № 1

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0015
BG051PO001-3.1.09-0016

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0015-C0001
BG051PO001-3.1.09-0016-C0001

Име на кандидата

Nuts2
Югоизточ
ен

България

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Създаването на условия, стимулиращи
придобиване и повишаване на професионалната
и педагогическа квалификация на
преподавателите, насочена към качеството на
обучение, развитието на технологиите и
изискванията на бизнеса.
2. Поставяне на младите преподаватели в екипа
среда за повишаване на активността им в търсене
на знания за професионална квалификация и
саморазвитие в научната кариера.
3. Осигуряване на непрекъснат процес на учене,
актуализиране на знания и усъвършенстване на
умения.
4. Надграждане и апробиране на системата за
квалификация и кариерно развитие на
преподавателите в Тракийски университет, с
възможности за диференцирано заплащане на
труда.

1) По отношение на информиране и публичност:
пресконференции - 3бр.; прессъобщения - 5 бр.; информация
на интернет страницата на Университета - ежемесечно
обновяване; информационни табели - 2бр.;
2) По отношение на предвидените проучвания - анкети: за
потребностите на преподавателите от повишаване на
квалификацията и кариерното им развитие; за оценка на
обученията, в които ще вземат участие;
3) По отношение на обучителните курсове - Две групи по 10
преподаватели, преминали курсове за чуждоезиково
обучение; Десет участника в обучението по Методика на
академичното преподаване и научните изследвания; Три
групи по 6 преподаватели преминали курсове за CATIA I и II
част; 20 участника в 2 групи за ECDL; 18 участника в
обученията по съвременни методи за преподаване чрез ИКТ;
Ръководство за работа с интерактивна дъска e-Beam;
4) По отношение на рамката, за извършване на цялостно
оценяване на потребностите и планиране на дейностите по
повишаване квалификацията на преподавателите - Наръчник
за кариерното развитие на преподавателите в Тракийски
университет.

1. Повишаване на ефективността на
преподавателския труд чрез прилагане на
съвременни софтуерни продукти и системи
за компютърна графика, моделиране и
анализ;
2. Кадрово осигуряване на чуждоезиковото
обучение на студентите – български и
чуждестранни
3. Увеличаване на броя на преподавателите
с модерна педагогическа подготовка,
обвързана със спецификата на обучението
по архитектура и строителство;
4. Подобряване на научноизследователския потенциал чрез
повишаване на квалификацията по
отношение на методологията и
инструментариума на научните
изследвания;
5. Повишаване на конкурентноспособността
на научно-изследователските екипи при
участие в конкурси за финансиране по
национални и международни програми
6. По-пълно интегриране на
преподавателския състав на университета в
европейското висше техническо
образование и научно-изследователски
мрежи
7. Създаване на средства и механизми за
по-адекватна оценка на приноса на всеки
член на академичния състав
8. Създаване на нагласи, условия и стимули
за балансирано кариерно израстване на
преподавателите в отделните структурни
звена (катедри, департаменти и факултети)

1. 11 броя курсове за повишаване на квалификацията в
областта на ИКТ
2. 4 броя чуждоезикови курсове с акцент върху архитектурностроителната терминология
3. 2 броя курсове по методика на академичното преподаване
4. 2 броя курсове по концептуализация и дизайн на научното
изследване
5. 3 броя курсове по разработване на проектни предложения
за за участие в национални и международни научноизследователски програми
6. Проведена кръгла маса (към дейност Д3-В)

7

Технически
университет –

НП

Габрово

Икономически
университет –
Варна

НП

Система за кариерно развитие на
академичния състав в ТУ –
Габрово

Изграждане на устойчива
система за повишаване
компетенциите и кариерно
израстване на академичния
състав на ИУ-Варна

18

20

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

51595,39

119421,91

Обща стойност
на проекта в лв.

51595,39

119421,91

Пощенски адрес ВО

5300 Габрово,
„Хаджи Димитър”
№4

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0017
BG051PO001-3.1.09-0018

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0017-C0001
BG051PO001-3.1.09-0018-C0001

Име на кандидата

5300 Габрово,
На
„Хаджи Димитър” територия
№4
та на ЕС

гр. Варна 9002, бул. гр. Варна 9002, бул. Община
“Княз Борис I” 77 “Княз Борис I” 77
Варна

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Целенасочено надграждане на
квалификацията на преподавателите в ТУ –
Габрово. Следва се идеята, че уменията не
следва да остават статични, а е необходимо
да бъдат развивани;
2. Повишаване компетентностите на
преподавателите, въвеждане на механизми
за наблюдение, оценка, прогнозиране и
планиране на обучения за повишаване на
тяхната квалификация;
3. Засилване на чуждоезиковото обучение
във формите на подготовка и повишаване
на квалификацията на преподавателите;

1. План-програма за разработване на система за кариерно
израстване на преподавателите в ТУ – Габрово;
2. Провеждане на специализирани курсове по английски език
(технически и бизнес) – 4 броя;
3. Провеждане на специализирани курсове по немски език
(технически и бизнес) – 2 броя;
4. Провеждане на специализирани курсове по въвеждане на
съвременни методи за преподаване чрез ИКТ
(информационна и комуникационна техника) – 2 броя;
5. Провеждане на специализирани семинари, свързани със
съвременните образователни стратегии и технологии и
методиките на академичното преподаване и
научноизследователска дейност – 2 броя;
6. Преподаватели, участващи в обучението – 95;
7. Отпечатани и разпространени материали за информиране
и публичност;
8. Проведен семинар за представяне на резултатите от
проекта и публикуване на материали от него;
9. Доклад от вътрешното и външното оценяване.

1. Да се повиши квалификацията на
академичния състав чрез актуализиране и
усвояване на нови знания, умения и
компетенции
2. Адаптиране на академичното
преподаване с оглед изграждане на знания,
умения и компетенции у студентите,
съобразно с изискванията на пазара на
труда
3. Разработване и въвеждане на механизъм
за наблюдение, оценка и планиране на
обучения за повишаване квалификацията на
преподавателитеи като основа за
подобряване качеството на академично
преподаване
4. Повишаване на мотивацията на
академичния състав за развитие чрез
създаване на условия и изграждане на
модерна система за кариерно израстване
съгласно ЗРАСРБ

1. Индикатори за паралелен пряк ефект от осъществяването
на проекта (численост на академичния състав, резултати от
проведените обучения по стандартите за оценяване на
участниците, удовлетвореност чрез изследване на обратната
връзка “обучаващи” – академичен състав, намерения за
участия в бъдещи обучения, активиран интерес, генериране
на нови идеи за повишаване на квалификацията на
академичния състав и др).
2. Индикатори за последващ ефект от осъществяването на
проекта (приложение на знанията, уменията и
компетентностите в процеса на преподаване и
осъществяване на научно-приложни изследвания, качество
на преподаване по съответните дисциплини,
удовлетвореност на студентите от образователната услуга на
ИУ-Варна, кариерно развитие на академичния състав и др.)
3. Индикатори за трансферен ефект (пренасяне на опит към
студентите в процеса на обучение, обвързване на кариерното
развитие основано на повишаване на квалификацията с
мотивационните променливи, инвестиране в съвременна
технологична среда за обучение и научно-приложни
изследвания.
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университет

Минно-геоложки
университет „Св.
Иван Рилски”

НП

Изграждане на единна система
за квалификация и кариерно
израстване на преподавателите в
Лесотехническия университет –
София

НП

Кариерно развитие на
преподавателите от МГУ чрез
обучения по ключови
компетенции, чуждоезикови
обучения и придобиване на
умения за използване на
информационни и
комуникационни технологии
(ИКТ)

Продължителност

Име на проекта

18

18

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

80798,64

77134,16

Място на изпълнение на
дейностите

Лесотехнически

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0019
BG051PO001-3.1.09-0020

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0019-C0001
BG051PO001-3.1.09-0020C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

80798,64

1756 София, бул.
„Климент
Охридски” № 10

1756 София, бул.
„Климент
Охридски” № 10

Община
Столична

1. Изготвяне на дългосрочна програма за
оценяване, усъвършенстване и
професионална подготовка на академичния
състав на ЛТУ за използване на ИКТ.
2. Използване на интернет страница за
поддържане на системата за обучение на
преподавателите.
3. Създаване на метод-инструментариум,
включващ електронни въпросници,
ръководство, наръчници, учебници и други
за идентифициране на потребности и
обучения.
4. Обучение на целевата група (90
преподавателя от ЛТУ) в областите:
приложение на ИКТ, чуждоезиково
обучение, методики на академично
преподаване и научно-изследователска
дейност, обучение, ориентирано към пазара
на труда.
5. Усъвършенстване на системата за
кариерно развитие чрез проучване и
прилагане на добри европейски практики и
създаване на действащ вътрешен
правилник.

77134,16

1700 гр. София,
Студентски град,
ул. „проф. Боян
Каменов”

1700 гр. София,
Студентски град,
ул. „проф. Боян
Каменов”

На
университета за работа с информационни
територия продукти
та на ЕС 2. Апробиране и усъвършенстване на

Обща стойност
на проекта в лв.

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Индикатори за изпълнение

1. Дългосрочна програма за оценяване и усъвършенстване на
професионалната подготовка на академичния състав за
използване на ИКТ - 1 брой.
2. Ръководство за изискванията за писане на научни
текстове, разработване на учебно съдържание и
презентиране на чужд език - 1 брой
3. Повишена чуждоезиковата компетентност по английски
език на 20 преподаватели с междинна квалификация.
4. Ръководство за въвеждане и прилагане на съвременни
образователни стратегии и технологии за преподаване - 1
брой.
5. Обучени 40 преподаватели за повишаване на техните
педагогически умения.
6. Обучени 60 преподаватели по системи за: електронни
таблици, презентации, текстообработка и уеб технологии.
Обучени 60 преподаватели за работа в среди за е-обучение.
7. Обучени 90 преподаватели за разработване на учебно
съдържание, планове и програми, обвързани със Системата
за натрупване
и трансфер на кредити (ECTS)

1. Повишаване на компетентността и
уменията на академичния състав на

1. Брой проведени обучения по ключови компетенции - 2
2. Брой обучени преподаватели - 36
3. Брой сертификати за успешно преминаване на курса - 36
4. Брой проведено чуждоезиково обучение - 1
5. Брой обучени преподаватели - 84
кариерното израстване на преподавателите 6. Брой успешно преминали курса - 84
във висшите училища
7. Брой сертификати по английски език - 84
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МЕЖДУНАРОД
НО ВИСШЕ
БИЗНЕС
УЧИЛИЩЕ –
БОТЕВГРАД

Висше училище
по застраховане
и финанси

НП

НП

Изграждане на комплексна
функционална система за
професионална квалификация и
стимулиране кариерното
развитие на академичния състав
на Международното висше
бизнес училище (МВБУ)Ботевград

Повишаване на квалификацията
на преподавателите във ВУЗФ и
създаване на система за
кариерното им израстване.

15

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

98119,06

55413,13

Обща стойност
на проекта в лв.

98119,06

55413,13

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0021
BG051PO001-3.1.09-0023

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0021-C0001
BG051PO001-3.1.09-0023-C0001

Име на кандидата

На
2140 Ботевград, ул. 2140 Ботевград, ул.
територия
„Гурко” № 14
„Гурко” № 14
та на ЕС

1618 София, кв.
Овча купел, ул.
„Гусла” № 1

1618 София, кв.
Овча купел, ул.
„Гусла” № 1

На
територия
та на ЕС

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Като се вземе предвид досегашният механизъм
за кариерно израстване на преподавателите в
МВБУ, да бъде разработена концептуално и
изградена практически надграждаща, ефективна
система от мерки, стимулираща
професионалното и академичното развитие на
преподавателския състав на училището.
2. Паралелно с това да бъдат задълбочени редица
ключови компетенции на преподавателите, които
са необходима предпоставка за реализиране на
първата цел и за осигуряване на обучение,
ориентирано към пазара на труда.

1. Към датата на приключване работата на екипа, натоварен
с осъществяването на дейността, концепцията на системата
за кариерно израстване е разписана и одобрена от
ръководството на висшето училище.
2. Към датата на изтичане на определения в представянето
на тази дейност срок практическият инструментариум за
прилагането на стратегията по Дейност № 1 е одобрен от
ръководството на МВБУ.
3. Към датата на изтичане на определения в представянето
на тази дейност срок всички дългосрочно ангажирани
преподаватели във висшето училище, с изключение на
организаторите и лекторите по програмата, са завършили
успешно системата от обучителни курсове.
4. В рамките на срока, заложен във времевия график на
проекта за изпълнение на тази дейност, са организирани и
проведени общо 4 курса, три от които – за придобиване на
ключови компетенции съгласно целите на дейността; в
рамките на тези курсове са успешно обучени всички
дългосрочно ангажирани преподаватели във висшето
училище.
5. Към датата на изтичане на определения в представянето
на тази дейност срок (тоест, към датата на приключване на
проекта) всички дългосрочно ангажирани във висшето
училище преподаватели са преминали поне един от трите
специализирани курса съобразно професионалните си
профили.

1. Създаване на методика и инструментариум за
повишаване качеството на подготовката и за
обучение, ориентирано към пазара на труда.
2. Създаване, апробиране и усъвършенстване на
система за кариерно израстване на
преподавателите във ВУЗФ
3. Разработване, апробиране и внедряване на
теоретичен модел на педагогическите
способности.
4. Повишаване на квалификацията на
преподавателите

1. Обучени преподаватели за работа с ИКТ - 20 души;
2. Обучени преподаватели за прилагане на съвременни
подходи
в преподаването, чрез използване на ИКТ - 60 души;
3. Обучени преподаватели по английски език - 9 души;
4. Преподаватели, преминали високо специализирани
обучения по специалността си - 30 души;
5. Обучени преподаватели за прилагане на модерни методи
на преподаване - 60 души;
6. Преподаватели преминали обучение за използване на
резултатите от обучението и прилагането на други добри
практики - 60 души;
7. Разработен, апробиран и внедрен теоретичен модел на
педагогическите способности;
8. Разработен инструментариум за повишаване качеството на
подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на
труда;
9. Разработена, апробирана и внедрена система за кариерно
развитие на академичния състав на ВУЗФ;
10. Брой информационни табели - 1 бр.;
11. Брой информационни брошури - 500 бр.; Брой тефтери 60 бр. Брой химикалки - 60 бр. Брой флаш памети - 60 бр.
Брой тениски - 9 бр. Брой проведени конференции - 2 бр.
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Университет за
национално и
световно

НП

стопанство

Университет по
библиотекознан
ие и
информационни
технологии –
София

НП

С лице към новите
предизвикателства на времето:
модерна система за кариерно
развитие на преподавателския
състав на Университета за
национално и световно
стопанство

Система за квалификация и
кариерно израстване на
преподавателите в УниБИТ

22

18

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

147970,60

97996,83

2 621 207,37 лв

Обща стойност
на проекта в лв.

147970,60

97996,83

Пощенски адрес ВО

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на проекта

Продължителност

Име на партньора/ите

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0024
BG051PO001-3.1.09-0025

Компонент

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.1.09-0024-C0001
BG051PO001-3.1.09-0025-C0001

Име на кандидата

Гр. София, район
Гр. София, район
Студентски, п.к.
Студентски, п.к.
1100, ж.к.
1100, ж.к.
България
Студентски град,
Студентски град,
ул. „8-ми декември” ул. „8-ми декември”

1784 гр. София, 1784 гр. София, бул.
На
бул. „Цариградско
„Цариградско
територия
шосе” № 119
шосе” № 119
та на ЕС

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Създаване на стратегически документ,
отговарящ на политиката на УНСС за внедряване
на система за кариерно израстване на
преподавателите.
2. Внедряване в УНСС на уеб-базирана система
за кариерно равитие на преподавателите.
3. Усъвършенстване качеството на
образователните услуги и
научноизследователската дейност чрез
разработване и внедряване на обучителна
Програма-инструментариум, осигуряваща
съвременна квалификация на академичния състав
на УНСС.
4. Повишаване компетенциите на
преподавателския състав на УНСС за използване
на съвременни образователни технологии.
5. Повишаване чуждоезиковите компетенции на
преподавателския състав на УНСС.
6. Повишаване на компетенции за използване на
съвременни методологии за научни изследвания .

1. 534 души - целият преподавателски състав на УНСС,
обхванат от системата за кариерно развитие;
2. 220 души - преподаватели, завършили курсове за
повишаване на компетенциите по Стартовата обучителна
програма на УНСС;

1. Програма по повишаване на квлификацията за използване
на ИКТ в учебния процес - 1 бр.
2. Подготвени преподаватели за използване на
възможностите на ИКТ в учебния процес - 75 броя
3. Програма за повишаване на квлификацията при работа с
чужди езици - 1 бр.
1. Да се повиши подготовката и компетентността 4. Преминали интензивно специализирано чуждоезиково
обучение преподаватели - 32 броя.
на преподавателите при прилагане на ИКТ в
5. Програми за повишаване на квалификацията и кариерното
обучението и подготовката по английски език.
израстване, които ще бъдат водещи за провеждане на
2. Да се повиши подготовката на
обученията по дейността - 11 бр.
преподавателите чрез провеждането на
6. Подготвени преподаватели за прилагане на: съвременни
специализирани курсове, свързани с
образователни стратегии и технологии; методика на
идентифицираните им специфични потребности
академичното преподаване и научно-изследователската
в акредитираните научни направления на
дейност - 27 броя.
УниБИТ.
7. Методика за определяне на показателите за отчитане на
3. Да се повиши качеството на подготовката на
качеството на подготовката на преподавателите и
преподавателите и се създаде механизъм за
ориентацията на обучението към пазара на труда - 1 брой.
ориентиране на обучението към пазара на труда.
8. Процедура по СУК за управление на системата от
4. Да се създаде, апробира и усъвършенства
показатели за отчитане качеството на подготовката и
информационна система за кариерно израстване
ориентацията на обучението към пазара на труда - 1 брой.
на преподавателите в УниБИТ.
9. Методика за атестиране на преподавателите в УниБИТ - 1
брой.
10. Процедура от СУК на УниБИТ за атестиране на
преподавателите - 1 брой.
11. Софтуерна "Система за управление на кариерното
израстване на преподавателите" (СУКИП) - 1 брой.

2 621 207,37 лв
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