
ГРАФИК 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ 

във връзка с прилагане на Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество  
на образованието и академичния състав в Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски 

2020 г. 

УТВЪРДИЛ 
РЕКТОР: 

 (проф. д.и.н. Г. Колев) 
Обучения по предвариелна заявка 

Условия Брой 
часове 

Тема Организатор Участници 

Целогодишно  
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

10 часа Обучение за работа с облачни технологии (G 
Suite) 

ЦККМ 
и ЦПО 

Членовете на УКК и ФКК, декански 
ръководства, ръководители на проекти, 
преподаватели, административни 
служители 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно 
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

10 часа Иновационни образователни технологии ЦПО Академичен състав 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно 
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

5 часа Защита на интелектуалната собственост ЦТТ и  
ЦПО 

Преподаватели, докторанти, 
административен състав 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно 
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

16 часа Основи на писмената комуникация в 
административната сфера 
 

ЦПО Административен състав, ръководства 
на ОСЗ 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно 10 часа Функционални възможности на Excel  ЦКММ и 
ЦПО 

Административен състав, ръководства 
на ОСЗ 
 



По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно 
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

10 часа Функционални възможности на Power Point ЦКММ и 
ЦПО 

Административен състав, ръководства 
на ОСЗ 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

Целогодишно  
По заявка на ръководителя на звеното 
или лична заявка 
 

10 часа Обучение за работа с виртуална класна стая 
(Google Classroom) 

ЦККМ 
и ЦПО 

Академичен състав 
 

Минимум за формиране на група – 10 
души 

 

Дата Тема Организатор Участници 
17.01.2020 г. 
13:30 ч. 

Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и 
управление на качеството на образованието и академичния 
състав в ШУ– основни положения, специфика и актуални 
моменти в контекста на процедурите по САНК 

УКА и ЦКО Членове на университетската комисия и на 
факултетните комисии за подготовка на 
документацията за програмна акредитация на 
ПН 1.3 Педагогика на обучението по... към 
ФХН, ПФ, ФПН и ФМИ 

24.01.2020 г. 
13:30 ч. 

Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и 
управление на качеството на образованието и академичния 
състав в ШУв контекста на новите критерии за акредитация 
на професионални направления 

УКА и ЦКО Членовете на комисията за подготовка на 
документацията по процедурата за програмна 
акредитация на професионално направление 
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
към Факултета по технически науки 

13.02.2020 г., 
10:00 ч. в К1и 
12:30 ч. в К2 

Обучение по прилагане на актуализирания Стандарт за 
обучение на докторанти в ШУ 

УКК и 
Център за 

обучение на 
докторанти 

УКК, УКНИХТД, УКУДОП, зам.декани 
ангажирани с наблюдението на обучението в 
ОНС „доктор“ 

17.02.2020 г. 
13:30 ч. 

Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и 
управление на качеството на образованието и академичния 
състав в ШУв контекста на новите критерии за акредитация 
на ОНС „доктор” 
 

УКА и ЦКО Членовете на комисията за подготовка на 
документацията по процедурата за програмна 
акредитация на ОНС „доктор“ в ПН 3.4. 
Социални дейности към Педагогически 
факултет 

17.03.2020 г. 
10:00 ч. 

Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и 
управление на качеството на образованието и академичния 

УКА и ЦКО Членовете на комисията за подготовка на 
документацията по процедурата за програмна 
акредитация на професионално направление 



състав в ШУ в контекста на новите критерии за акредитация 
на професионални направления 

5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
към Факултета по технически науки 

24.03.2020 г., 
14:00 ч. 

Обучение по стратегическо планиране УКК Членовете на УКК и декански ръководства 

06.04.2020 г., 
11:00 ч. 

Обучение на одитори УКК Всички одитори от ОСЗ и членовете на УКК 

Май-юни. 2020 
г. 

Езиков курс по чужд език по проект Повишаване на 
чуждоезиковата компетентност на преподавателите и 
докторантите в Шуменския университет Немски език – 
нива А1, А2, В1; Английски език – нива А2, В1 и В2, Руски 
език – ниво В1, турски език – ниво А1, А2. 

Катедра по 
германистика 

и ЧЕО 

Преподаватели, служители и докторанти от ШУ 

18.09.2020 г., 
13:30 ч. 

Обучение за защита на интелектуалната собственост УКК, Център 
за трансфер 

на 
технологии, 
Център за 
проектна 
дейност, 

УКНИХТД 

Членове на УКК и УКНИХТД и служители в 
центровете за проектна дейност и трансфер на 
технологии 

09.11.2020 г. 
11:00 ч. 

Обучение на одитори УКК Всички одитори от ОСЗ и членовете на УКК 

18.12. 2020 г. Кръгла маса „Динамика на конкурентната среда на 
националния пазара на образователни услуги 2015-2020“ и 
майсторски клас по презентационни умения и полезни 
функционалности на Power point 

УКК, 
УКУЧОП 

Членовете на УКК, зам.декани по учебната 
дейност, членовете на ФКК, отговорниците по 
качеството в катедрите 

 


