
ВИСШЕ	УЧИЛИЩЕ	ПО	МЕНИДЖМЪНТ	–	ВАРНА	

																																																																																																																																																											 	

СТРАТЕГИЧЕСКИ	ЦЕЛИ	ЗА	РАЗВИТИЕ	НА	ПРОФЕСИОНАЛНО	НАПРАВЛЕНИЕ	3.7	АДМИНИСТРАЦИЯ	И	УПРАВЛЕНИЕ		

ЗА	2018	ГОДИНА	

СЪДЪРЖАНИЕ	
	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	1:	Успешна	професионална	реализация	на	всички	студенти,	завършили	специалности	от	ПН	3.7	Администрация	и	управление	
във	ВУМ	в	рамките	на	9	месеца	след	дипломирането	им;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	2:	Привличане	на	талантливи	студенти	от	България	и	чужбина	и	повишаване	на	общия	брой	на	студентите,	обучаващи	се	в	ПН	
3.7	Администрация	и	управление;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	3:	Личностно	израстване	на	студентите	от	ПН	3.7	Администрация	и	управление	и	превръщането	им	в	активни	граждани;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	4:	Утвърждаване	на	ВУМ	като	висше	училище	от	изследователски	тип;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	5:	Засилване	на	интеграцията	във	ВУМ	между	елементите	на	т.нар.	триъгълник	на	знанието	–	образование,	научни	
изследвания,	иновации;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	6:	Стимулиране	на	международната	мобилност	на	студентите	и	персонала;	



СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	7:	Насърчаване	на	международното	измерение	във	ВУМ	чрез	интернационализация	на	академичната	общност	и	учебното	
съдържание	от	ПН	3.7	Администрация	и	управление;			

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	8:	Подобряване	на	конкурентоспособността	на	ВУМ	и	ПН	3.7	Администрация	и	управление	чрез	участие	в	международни	
академични	проекти	в	областта	на	туризма	и	консорциуми,	целящи	изграждането	на	капацитета	и	развитието	на	наука	и	иновации	във	висшето	
образование;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	9:	Превръщане	на	ВУМ	в	бизнес	хъб	за	трансфер	на	знание	и	иновации	в	областта	на	бизнеса,	мениджмънта	и	туризма	в	
Североизточна	България;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	10:	Изграждане	на	устойчива	предприемаческа	екосистема	във	ВУМ;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	11:	Изграждане	на	култура	на	споделено	лидерство	във	ВУМ;	

СТРАТЕГИЧЕСКА	ЦЕЛ	12:	Постигане	на	дългосрочна	финансова	стабилност.	

	

ЦЕЛИ	ЗА	2018	г.	 ДЕЙНОСТИ	 СРОК	 ОЧАКВАН	РЕЗУЛТАТ	 ИНДИКАТОРИ	
Цел	1.1.	Оптимизиране	на	
учебните	планове	по	
администрация	и	управление	
чрез	ревизия	на	резултатите	от	
учене	вследствие	на	
периодични	проувания	на	
актуални	нужди	на	пазара	на	
труда	в	областта	на	бизнеса	

1.	Извършване	на	текущ	преглед	
и	актуализиране	на	нужните	
компетенции	на	студентите	от	
програмите	по	бизнес	
администрация	и	мениджмънт	за	
успешното	реализиране	в	
различни	бизнес	сфери	

Юни	–	декември	
2018	г.	

Актуализиране	на	
квалификационни	
характеристики	на	
програмите	по	бизнес	
администрация	и	
мениджмънт	

Актуализирана	
квалификационна	
характеристика	на	програма	
„Международен	бизнес	и	
мениджмънт“	

Цел	1.2.Повишаване	на	броя	на	
дисциплините,	преподавани	
съвместно	с	представители	на	
бизнеса	

2.	Привличане	на	2	
представители	на	фирми,	
занимаващи	се	с	международен	
бизнес	от	чужбина	и	България	за	
участие	в	оценка	на	учебната	
документация	и	провеждане	на	
открити	лекции	

Цялата	2018	г.	 Повишен	интерес	към	
специалностите	от	ПН	
3.7	Администрация	и	
управление	

Двама	експерти	от	
международни	компании,	
провели	открити	лекции	и	
участвали	в	комисии	

2.2.	Усъвършенстване	на	 2.2.	Предлагане	на	нова	система	 Цялата	2018	г.	 Даване	възможност	за	 Разаработена	нова	система	за	



системата	за	финансово	
стимулиране	чрез	
предоставяне	на	стипендии	за	
успех	на	талантливи	студенти	

за	финансово	стимулиране	и	
разширяване	на	дейността	по	
търсене	на	работодатели,	които	
отпускат	стипендии	за	студенти	
на	ВУМ	

обучение	на	студенти	в	
материално	
затруднение	и	
повишаване	
престижността	на	
обучението	по	бизнес	
администрация	и	
мениджмънт	

финансово	стимулиране,	
сключен	поне	един	нов	
договор	с	работодател	за	
отпускаане	на	стипендии	

2.3.	Осигуряване	на	
възможност	за	гъвкав	учебен	
график	с	цел	съчетаване	на	
работа	с	учене	

2.3.	Разработване	на	нов	учебен	
график,	даващ	възможност	за	
съчетаване	на	работа	с	учене	

Септември													
2018	г.	

Привличане	на	повече	
студенти,	вкл.	такива	с	
нетипичен	профил,	
например	работещи	и	
семейни		

Разработен	график,	даващ	
възможност	на	студента	за	
избор	на	часовете	на	
обучение	

3.1.	Разработване	на	програма	
за	подобряване	на	меките	
умения	в	управлението	на	
бизнес	процесите,	вкл.	
креативност,	управление	на	
конфликти,	водене	на	
преговори	и	др.	

3.1.	Възлагане	на	ДМОМ	да	
разработи	курс	за	подобряване	
на	меките	умения	на	студентите	
и	да	проведе	семинарни	занятия	
по	тези	теми	

Септември													
2018	г.	

Личностно	израстване	
на	студентите,	
постигане	на	по-добри	
възможности	за	
професионална	и	
личностна	реализация	

Разработена	програма	и	
проведен	поне	1	курс	за	
студенти	за	подобряване	на	
меките	умения	

3.2.	Подобряване	на	
механизмите	за	включване	на	
студенти	в	процесите	на	
институционално	управление	с	
цел	изграждане	на	лидерските	
им	умения	

3.2.	Извършване	на	преглед	на	
нормативните	документи	за	
дейността	на	колективните	
органи	за	управление	и	
включване	на	повече	студенти	в	
тях	

Септември													
2018	г.	

Изграждане	на	
лидерски	умения	у	
студентите	и	
повишаване	на	
съпричастността	им	към	
висшето	училище	

Актуализирани	нормативни	
документи,	включващи	
широко	представителство	на	
студентите	в	органите	за	
управление	

4.1.Институционална	подкрепа	
в	участието	и	при	
разработването	на	научни	
проекти	

4.1.	Да	се	разшири	участието	в	
научни	проекти	по	различни	
грантови	схеми	

2018	г.	 Повишаване	
престижността	на	
университета	като	
университет	от	
предприемачески	тип	

Подадени	поне	два	проекта,	
включващи	провеждане	на	
научни	изследвания	в	
различни	бизнес	сфери	

5.1.Въвличане	и	ангажиране	на	
повече	студенит	от	ПН	3.7	

5.1.	Засилване	на	
индивидуалната	работа	със	

2018	г.	 Засилване	на	
интеграцията	в	ПН	3.7	

Поне	две	публикации	на	
студенти	в	реферирани	науни	



Администрация	и	управление	в	
съвместни	научни	публикации	
с	преподаватели	и	в	
изследователски	проекти	

студентните	за	привличането	им	
към	изследователска	дейност	

Администрация	и	
управление	между	
елементите	на	т.н.	
триъгълник	на	знанието	
–	образование,	научни	
изследвания	и	
иновации	,	и	включване	
на	студентите	в	
изследователската	
дейност		

издания,	включване	на	поне	3	
студенти	от	ПН	3.7	в	
изследвания	

6.1.	Разширяване	на	мрежата	
от	работодатели	и	бизнес	
партньори	на	ВУМ	в	чужбина	с	
цел	увеличаване	на	
възможността	за	студентски	
стажове	в	индустрията	в	
чужбина	

6.1.	Разширяване	на	мрежата	от	
различни	по	вид	бизнес	
организации	за	провеждане	на	
стажове	на	студенти	от	ПН	3.7	
Администрация	и	управление	

2018	г.	 Стимулиране	на	
мобилността	на	
студентите	от	ПН	3.7	и	
развитието	на	
професионални	и	
междуличностни	
умения	за	работа	в	
мултикултурна	среда		

Поне	един	нов	договор	за	
стажуване	в	различни	бизнес	
организации	

6.2.	Разширяване	на	мрежата	
от	компании	работодатели	в	
България	–	партньори	на	ВУМ	с	
цел	увеличаване	на	
възможността	за	студентски	
стажове	и	практики	в	различни	
сфери	на	бизнеса	
	

6.2.	Разширяване	на	мрежата	от	
различни	по	вид	бизнес	
организации	за	провеждане	на	
стажове	на	студенти	от	ПН	3.7	
Администрация	и	управление	

2018	г.	 Стимулиране	
развитието	на	
професионални	и	
междуличностни	
умения		за	работа	в	
реална	бизнес	среда		

Поне	един	нов	договор	за	
стажуване	в	различни	бизнес	
организации	

7.1	Повишаване	на	броя	и	
продължителността	на	
входящите	преподавателски	
мобилности	чрез	привличане	
на	финансиране	по	програма	
Еразъм+	
	

7.1.	Разработка	на	проектни	
предложения	за	осигуряване	на	
финансиране	за	входяща	
преподавателска	мобилност	на	
преподаватели	от	ПН	3.7	
Администрация	и	управление	

2018	г.	 Насърчаване	на	
международното	
измерение	на	ВУМ	

Подадено	поне	едно	проектно	
предложение,	осигурена	
входяща	мобилност	на	поне	
трима	преподаватели	



7.2.	Създаване	във	ВУМ	на	
модерна	онлайн	платформа,	
предлагаща	MOOCs	с	отворен	
достъп	до	обучаеми	от	целия	
свят	
	

7.2.	Създаване	на	платформа	с	
международно	участие	на	
експерти	в	областта	на	
предприемачеството	

Април	2018	г.	 Широко	рекламиране	
на	ВУМ	и	привличане	на	
повече	студенти	с	
възможности	за	онлайн	
курсове	

Създаване	на	платформа,	
консултиране	на	поне	140	
студенти	

8.1.	Участие	на	ВУМ	като	
партньор	в	проекти	за	
стратегически	партньорства,	
обмен	на	добри	практики	и	
трансфер	на	иновации	в	
областта	на	бизнеса	
	

8.1.	Разработване	и	подаване	на	
пректни	предложения	от	екипа	
на	отдел	Проекти	и	
Международен	отдел	

	2018	г.	 Подобряване	
конкурентоспособността	
на	ВУМ	чрез	участие	в	
международни	
консорциуми	и	мрежи	

Подадени	поне	три	проектни	
предложения	в	тази	област	

10.1.	Подпомагане	на	
студентското	
предприемачество	

10.1.	Да	се	проучи	интереса	на	
студентите	и	студентски	идеи	за	
бизнес	в	различни	бизнес	сфери	

2018	г.	 Да	се	изгради	устойчива	
предприемаческа	
екосистема,	да	се	
насърчи	
предприемаческата	
аактивност	на	
студентите	от	ПН	3.7	
Администрация	и	
управление	

Проучени	поне	три	студентски	
идеи	на	студенти	от	ПН	3.7	
Администрация	и	управление	

10.2.	Повишаване	на	броя	на	
завършилите	ПН	3.7	
Администрация	и	управление	
във	ВУМ,	които	се	дипломират	
с	предприемачески	проект	

10.2.	Да	се	стимулира	интереса	и	
да	се	окаже	подкрепа	на	
студентите	за	разработване	на	
проекти	за	стартиране	на	
собствен	бизнес		

2018	г.	 Да	се	насърчат	и	да	се	
окаже	подкрепа	на	
студентите	с	идеи	за	
собствен	бизнес	да	
разработят	
предприемачески	
проекти	

Увеличение	с	поне	20%	на	
студентите,	които	се	
дипломират	с	
предприемачески	план	

11.1.	Анализ	на	връзките	
между	отделните	
административни	звена	с	цел	
подобряване	механизмите	за	

11.1.	Да	се	изготвят	отчети	от	
всеки	член	на	административния	
състав	за	поне	два	месеца	и	да	се	
извърши	анализ	на	

Април	2018	г.	 Подобряване	на	
управленските	
механизми	и	качеството	
на	управление	на	

Получени	и	анализирани	поне	
20	отчета	на	административен	
състав	



взаимодействие	
	
	

взаимовръзките	с	останалите	
звена		

административната	
дейност	

12.1.	Регулярни	инвестиции	в	
модерна	образователна	
инфраструктура	

12.1.	Да	се	осигури	обновяване	
на	поне	10	компютърни	
устройства	за	студентите	от	ПН	
3.7.	да	се	стартира	изграждането	
на	нова	дигитална	библиотека	

2018	г.	 Подобрена	учебна	
инфраструктура	

Закупени	поне	10	компютъра	
за	студенти	от	ПН	3.7	
Администрация	и	управление,	
разработка	на	поне	три	
тръжни	процедури	за	
закупуване	на	техника	и	
оборудване	

	

Отговорници	за	изпълнение	на	целите	и	задачите	са	Академичното	ръководство	–	Ректор	и	Зам.рекори,	Ръководител	на	програма	
Администрация	и	управление,	Изпълнителен	директор	на	ВУМ.	

	

	

	

	

	


