
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Проект BG051PO001-3.1.09-0005: „Развитие на 
системата за квалификация и кариерно израстване на 

академичния  състав в Софийски университет  
„Св. Климент Охридски”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

  



Общо представяне: 

Проектът стартира на 23.04.2013 г. и ще бъде осъществен в 
рамките на 22 месеца.  

Финансирането е в размер на 193 715,03 лв., като 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси". 

Ръководител на проекта е проф. дпн Албена Чавдарова. 

Специфични цели: 

1. Оптимизиране на системата за кариерно израстване на 
преподавателите в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ съгласно действащия Закон за развитието на 
академичния състав в Република България.  

2. Разработване на модерна система за развитие на 
професионалните компетенции на преподавателите в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

3. Осигуряване на свободен достъп за академичния състав 
до периодично актуализиране на знанията, усвояване на 
допълнителни умения и нови методи в преподаването, 
умения за работа в интеркултурна среда, обучение по ИКТ, 
работа в онлайн среда, чуждоезиково обучение, обучение 
на възрастни и др.  

4. Създаване на устойчиви нагласи сред преподавателите в 
Университета за продължаващо повишаване на своята 
квалификация, прилагане на съвременни методи на 
преподаване и технологии в учебния процес и неговото 
управление. 



5. Осигуряване на средства и правила за повишаване 
качеството на подготовката чрез обучение, ориентирано 
към пазара на труда. 

 

Основни дейности: 

• Проектиране на учебното съдържание на 
квалификационните курсове 

 

• Проектиране на учебни и учебно-помощни 
материали за целевата група 

 

• Разработване на Виртуален кариерен център за 
преподаватели в Университета. 

 

• Разработване на профил "Вътрешноуниверситетско 
обучение за преподаватели в платформата за 
електронно обучение на Университета" 

 

• Провеждане на квалификационно обучение с 
целевата група 

 

• Разработване на инструментариум за повишаване 
качеството на подготовката и за обучение, 
ориентирано към пазара на труда. 

  



Информационен бюлетин по проект 

Развитие на системата за квалификация и кариерно 
израстване на академичния състав в 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
 

 
 
м. декември 2013 г. 
 
Приключи проектирането на учебно съдържание на 
квалификационни курсове (Дейност 3 от проекта), като 
бяха разработени 25 учебни програми по предвидените 
модули.  
 

м. ноември 2013 г.  
 
Подготовката и публикуването на Наръчника за процесите 
и процедурите за кариерно израстване в Университета 
приключи успешно. Можете да свалите Наръчника тук. !!! 
 

м. октомври 2013 г.  
 
Завършена бе Системата за подбор на обучаеми от 
целевата група, като бе изработен Наръчник за обучаеми. 
Можете да свалите Наръчника тук. !!! 
 

м. септември 2013 г.  
 
Успешно приключи разработването на Системата за 
подбор на обучители за квалификационно обучение на 
академичния състав на Университета. 
 



 
м. август 2013 г.  
 
Продължава изпълнението на Дейност 2 по Проекта. Бе 
реализирано Анкетнатно проучване чрез специално 
изработена анкетна карта, която бе попълнена от 73 
преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски” от следните 
факлтети: ФХФ, ФП, Богословски ф-т, ФСФ, ФЖМК, 
Ст.ф, ФКНФ, ИФ, ФФ, ФМИ. В ход е изработването на 
SWOT анализ на системата за кариерно израстване в 
Университета. 
 

м. юли 2013 г.  
Информационен ден по проект „Развитие на системата за 
квалификация и кариерно израстване на академичния 
състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: 

На информационния ден ще бъде представен проекта и 
предвидените дейности по него. Подробна информация 
можете да откриете тук.  
 

м. юни 2013 г. 
  
Стартира изпълнението на Дейност 2 по проекта, 
съдържаща следните поддейности:   
 
2.1 Аналитичен преглед на процесите и дейностите в 
Университета, свързани с квалификацията и кариерното 
развитие на академичния състав 
2.2 Разработване на система за подбор на обучители за 
квалификационно обучение на академичния състав на 
Университета 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/informacionen_den_po_proekt_razvitie_na_sistemata_za_kvalifikaciya_i_karierno_izrastvane_na_akademichniya_s_stav_v_sofijski_universitet_sv_kliment_ohridski


2.3 Разработване на система за подбор на обучаеми от 
целевата група 
2.4 Информационно осигуряване на системата за кариерно 
развитие на академичния състав на Университета 
 

м. май 2013 г.  
 
СУ "Св. Климент Охридски" спечели проект по 
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси към 
Структурни фондове на ЕС: "Развитие на системата за 
квалификация и кариерно израстване на академичния 
състав в Софийски университет "Св. Климент Охридски"". 
 

 


