МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (2015 – 2019 )

ОСНОВНА ЦЕЛ:
УТВЪРЖДАВАНЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ КАТО
ВОДЕЩ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН ЦЕНТЪР СРЕД ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ. ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН
АВТОРИТЕТ ЧРЕЗ ВИСОКО НИВО НА НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ И
ПОДГОТОВКАТА НА КВАЛИФИЦИРАНИ,
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ КАДРИ

УЧЕБЕН ПРОЦЕС
1. Осигуряване на качествено обучение чрез:
 Поддържане на високо-квалифициран кадрови състав;
 Обезпечаване на обучението по отделните образователни
степени и специалности с хабилитирани преподаватели;
 Периодична актуализация на учебните планове и програми
в съответствие с достиженията на съвременната наука;
 Съвременни методи и форми на обучение;
 Обезпечаване на учебния процес с учебници и ръководства;
 Осъвременяване
на
материално-техническата
и
информационна база.
2. Разкриване и акредитация на нови специалности, магистърски
и докторски програми, съобразно нуждите на пазара и
тенденциите в развитието на науката в световен мащаб.
3. Въвеждане на обучение в бакалавърски и магистърски
програми на английски език.
4. Мотивация на студентите за високи постижения в усвояването
на знания и умения.
5. Включване
на
докторантите
в
образователни
и
изследователски инициативи. Стимулиране на научноизследователската активност и потенциала на докторантите,
като бъдещи кадри на факултета.

6. Усъвършенстване на системата за управление и контрол на
качеството на учебния процес.
7. Активизиране на студентската и докторантска мобилност.
8. Разширяване на сътрудничеството с други образователни и
академични структури.
Основен принцип: Качествено обучение, ориентирано към
потребностите на обществото. Специалностите и програмите,
които Биологическият факултет предлага да са адекватни и
изпреварващи състоянието в страната и изискванията на
пазара на труда.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Поддържане високо ниво на научно-изследователската
дейност на преподавателите; приложна насоченост на
разработваните научни тематики.
2. Популяризиране на резултатите от научните изследвания чрез
стимулиране на висока публикационна активност и участие в
научни форуми.
3. Стабилизиране и разширяване позициите на факултета като
водеща научна институция в областта на биологичните науки
в страната и задълбочаване контактите със световната научна
общност посредством организиране и провеждане на
международни и национални научни форуми
4. Стимулиране на академичния състав за участие в проекти на
национално и международно ниво по приоритетните области
на програмата ИСИС.
5. Стимулиране участието на студенти и докторанти в научни
разработки, проекти и форуми.
6. Организиране на ежегоден докторантски научен семинар, на
който
докторантите
да
представят
резултатите
от
изследователската си дейност.

7. Разширяване на сътрудничеството с други изследователски
звена и фирми.
Основен
принцип:
Изграждане
на
собствен
облик,
разпознаваемост и конкурентноспособност в научната общност
в България и света.

АДМИНИСТРИРАНЕ
1. Разумна кадрова политика, съобразно щатното разписание на
ПУ и необходимостта от осигуряване на достатъчен брой
хабилитирани преподаватели на ОТД по всяка специалност.
2. Запазване на доброто финансово състояние на факултета
чрез:
 Студенската субсидия;
 Постъпления от магистърски програми;
 Постъпления от проектна дейност;
 Постъпления от рейтинг;
 Разумно използване на средства.
3. Реално действащ специализиран сайт на факултета, който да
улеснява работата на преподаватели, студенти, докторанти с
актуална информация.
4. Адекватно представяне на отделните катедри (състав, научна
тематика, проектна дейност, учебен процес) и магистърски
програми на специализирания сайт, с цел популяризация на
дейността на факултета.
5. Въвеждане
на
електронни
услуги
за
студенти
и
преподаватели.
6. Подобряване на комуникацията със студентите чрез
периодични срещи с деканското ръководство, отговорници на
курсове, сайт и др.
7. Увеличаване на дела на извънаудиторните контакти със
студентите. Стимулиране на студентската активност в
извънаудиторни форми – кръжоци, реферати, презентации и
др.

8. Усъвършенстване на системата за проучване на студентското
мнение.
9. Популяризиране
на
дейността
и
постиженията
на
Биологическия факултет, като качество на образователния
продукт; реализация на завършилите студенти, магистри,
докторанти.
10.
Създаване на регистър на кадрите на Биологическия
факултет, с информация за тяхната реализация в България и
чужбина.
Основен принцип: Отговорност, приемственост, прозрачност,
екипност, съгласувано вземане на решения.
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