
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА МОДЕРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ

ОТЧЕТ
за проведени вътрешни обучения

на членовете на преподавателския състав
и представители на административния и помощен персонал

на Висше училище по мениджмънт
за 2018 година

През изминалата календарна година се проведоха общо четири вътрешни обучения
на служителите на Висше училище по мениджмънт.

През месец март 2018 година се проведе обучение за представителите на
административния персонал на тема “Методи за обогатяване на студентския живот”, в което
се включиха представители на различни отдели, които работят със студенти: Общежитие и
спорт, Международно сътрудничество, Кариерен център, Благополучие и обслужване на
студентите, Проекти и приложни изследвания. Основната цел на обучението беше да
подпомогне представителите на тези отдели по-ефективно да изучават интересите и
предпочитанията на студентите и да предлагат съответстващи мероприятия, проекти и
други възможности за включване в извънучебни дейности. Наред с това бяха обсъдени и
методи за оптимизиране обмена на информация между различните отдели, с цел
повишаване ефективността на взаимодействието между различни звена от
администрацията на Висше училище по мениджмънт.

През месец май 2018 г. бе организирано и проведено обучение на преподавателския
състав. Целта на това обучение беше да запознае подробно преподавателите с приетите във
ВУМ генерични критерии за оценяване и как те могат да бъдат адаптирани и приложени в
процеса на изработване или оценяване, съобразно съответната дисциплина или оценъчен
елемент.

През месец септември 2018 година бе проведено традиционното годишно обучение
на преподавателите във Висше училище по мениджмънт. Разгледани бяха различни теми в
три основни направления

● Развитие на университета: преглед на резултатите от изминалата учебна година,
преглед на резултатите от кандидатстудентската кампания за 2018/2018 година, нови
моменти в развитието на ВУМ, включително институционална и програмни
акредитации, бъдещи планове и проекти и др.)

● Международна дейност и партньорства, включително възможности за провеждане
на мобилности и домакинстване на международни летни училища

● Научно-изследователска дейност, качество на преподаването, документална
отчетност и административни изисквания, съвети относно публикуване в
индексирани списания, научно ръководство, както и актуални промени в Закона за
развитие на академичния състав в Република България.

През месец ноември се проведе второ обучение на представителите на
административния персонал на тема „Повишаване качеството на административната работа
със студентите“. Разгледаните теми включваха: протоколи и стандарти за водене на
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комуникация със студентите, умения за общуване и работа в интеркултурна среда и
оптимизиране и подобряване на сътрудничеството между различните отдели в двата
кампуса (Варна и Добрич), а за финал бяха разгледани реални казуси от работата със
студентите. В обучението взеха участие представители на отделите: Маркетинг и прием на
студенти, Счетоводство, Общежитие и спорт и Учебен отдел.

Дата: 19 декември 2018 г.
Съставил: (П)
проф. Д-р Димитрина Каменова
Директор Департамент за модерни обучителни методи
при Висше училище  по Мениджмънт

Приложение 1: Справка за проведените вътрешни обучения във Висше училище по
мениджмънт

№ Тема Дати на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
присъствали

1 Методи за обогатяване на
студентския живот

18.03.2018 конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

9

2 Генерични критерии за оценяване
и адаптирането им, съобразно
водената дисциплина и оценъчния
елемент

14 май 2018 конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

21

3 Годишно обучение 2018-19 19-20
септември

2018

конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

29

4 Повишаване качеството на
административната работа със
студентите

07.11.2018 конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

11
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