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МАНДАТНА ПРОГРАМА 

На доц. Евгени Симеонов Йорданов, д-р 

Кандидат за поста „Директор” на Департамента по спорт  

на Софийския университет „Св.Климент Охридски” 

27 октомври, 2017 г. 

 

 Основни цели:  

 Издигане на имиджа на Департамента по спорт в 

академичните и обществени среди;  

 Повишаване на качеството на учебния процес по учебната 

дисциплина „Физическо възпитание и спорт”;  

 Създаване на по-добри условия на труд и заплащане на 

преподавателите и служтелите на Департамента в атмосфера 

на академичен, колективен дух;  

 Дейности за постигане на целите: 

1. Административно- управленска дейност 

 Прозрачност, коректност и толерантност при обсъждането и 

решаването на всички въпроси и проблеми със стратегическа важност за 

Департамента. 

 Защита на интересите на преподавателите от Департамента пред 

всички по-горни нива на управление в Университета. 

 Издигане на авторитета на преподавателския състав сред академичните 

и обществени среди. 

2. Учебна дейност 

 Промяна на статута на учебната дисциплина „Физическо възпитание и 

спорт”, така че тя да стане задължителна за всички факултети на 

Университета. 
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 Подобряване на качеството на учебния процес чрез повишаване на 

научната компетентност на преподавателите и разнообразяване на формите 

на обучение. 

 Разработване на магистърски програми в сътрудничество с Факултети 

от Университета, професионално-ориентирани и пряко насочени към 

нуждите от спортни специалисти. 

 Създаване на лекционни зали за нуждите на Департамента по спорт, 

снабдени с високотехнологични системи за визуализация. 

 Провеждане на учебно- спортни практики на много по- високо ниво от 

това на сегашния етап на развитие. 

 Да се засили контрола за качеството на провеждане на учебно- 

тренировъчния процес по учебната дисциплина „Физическо възпитание и 

спорт”. 

 Да се изведе докрай инициативата на предишното ръководство за 

прерастването на Департамента във Факултет. 

 Да се намерят начини за подобряване на обратната връзка студенти- 

преподаватели. 

3. Научно- изследователска дейност 

 Участие в национални и международни научно-изследователски 

проекти при участието на възможно най-голям брой преподаватели от 

Департамента. 

 Сключване на споразумения с държавни, частни учреждения и други 

висши училища в областа на спортно- изследователската работа. 

 Разработване и осъществяване на научно- изследователски проекти в 

областта на Физическото възпитание и Спорт от национално и международно 

значение. 

 Сключване на договорни отношения с висши училища зад граница за 

обмен на преподаватели по учебната дисциплина „Физическо възпитание и 

спорт”. 
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4. Академична общност 

 Да се намерят възможности за навременно хабилитиране на 

преподавателите от Департамента. 

 Да се осигурят още по-добри условия на младите колеги за израстване 

в научен план. 

 Да се обявят нови конкурси за млади преподаватели. 

 Да започне заплащането на допълнителната натовареност на 

преподавателите. 

 Да се намерят начини за по-доброто заплащане на труда на 

преподавателите и служителите на департамента. 

 Да се създадат по-добри условия за труд на преподавателите от 

Департамента,  като се осигурят методични кабинети и служебна екипировка. 

5. Материално- техническа база. Финанси 

 Да се намерят начини за създаване на спортна база на Университета, 

като се осъществят контакти с Министерството на образованието и 

Министерството на спорта.  

 Да се привлекат бизнес организации с голям финансов ресурс, търсещи 

засилване на своята социална роля в обществото, които да финансират 

изграждането на нови спортни обекти на територията на Университета и 

ремонтирането на настоящите. 

 Участие в проекти за финансиране на създаването на спортна база на 

университета. 

 Навременно закупуване на необходимите за нуждите на провеждането 

на учебния процес учебни помагала и материали. 

 Да се подобри финансовото състояние на Департамента по спорт чрез 

реализирането на учебни курсове и програми. Сключване на договори с 

бизнес организации за провеждане на спортни курсове и мероприятия. 
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 Използване на всички позволени възможности за допълнително 

материално стимулиране на преподавателите и служителите на 

Департамента. 

 Представяне на финансов отчет от ръководството на Департамента, 

включващ финансови документи, в края на всеки семестър. 

 

С уважение,  

доц. Евгени Йорданов, д-р 

 

 

  


