
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 2019 година

През календарната 2019 година бяха организирани и проведени редица вътрешни
обучения на служителите на Висше училище по мениджмънт с цел развитие на техните
професионални навици и компетентности.

Обучения на преподавателския състав на Висше училище по мениджмънт
В началото на месец март 2019 бе организирано обучение по научно ръководство

във връзка с предприемаческите планове, които студентите следва да изготвят в качеството
на дипломна работа. Разгледани бяха теми относно срокове и изисквания за изготвяне на
предприемаческите планове, етични въпроси и аспекти в процеса на изготвяне и оценяване,
планиране, изготвяне и оформяне на финалния резултат, модулни критерии за оценка и
оценъчни форми на дипломната работа и нейната презентация.

В периода май – септември 2019 част от преподавателския състав на Висше
училище по мениджмънт взе участие в три международни обучения на академични
преподаватели, на които ВУМ беше домакин. Разглежданите теми обхващаха стратегии за
глобализация, както и различни методи и аспекти на реализиране на иновации и
модернизация във висшето образование.

Поради започнали промени в организацията и изискванията към преподаваните
дисциплини, традиционното годишно обучение на преподавателския състав на ВУМ бе
изместено за януари 2020 г.

Обучения на представителите на административния и помощен персонал
През месец март 2019 представители на административния и помощен персона на

Висше училище по мениджмънт взеха участие в обучение на тема „Подобряване на
възможностите за практическо и неформално учене на студентите“. Програмата обхващаше
теми като: същност и значение на неформалното учене, актуализираната европейска рамка
на ключовите компетентности за учене през целия живот, умения за консултиране и
професионално ориентиране на студент. В практическата част на обучението, участниците
имаха за задача да съставят предложения на проекти и извънучебни дейности и
мероприятия, които да подпомогнат студентите да развият своите ключови компетенции за
УЦЖ.

През месец юни 2019представители на отдели Маркетинг и прием на студенти,
Счетоводство, Общежитие и спорт, Учебен отдел, Кариерен център, Международно
сътрудничество и Библиотечно-информационен комплекс взеха участие в обучение на тема
„Повишаване качеството на административната работа със студентите“. В рамките на
обучението бяха разгледани теми като протоколи и стандарти за водене на комуникация със
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студентите и умения за работа в интеркултурна среда. В края на обучението се включила и
представители Университета в Техеран, с които бяха обсъдени и споделени добри практики
в административната работа със студенти.

Допълнителна, по-детайлна информация за проведените обучения е включена в
таблицата в приложение 1 към настоящия отчет.

Дата: 16.12.2019 г.
Съставил: (П)
проф. Д-р Димитрина Каменова
Директор Департамент за модерни обучителни методи
при Висше училище  по Мениджмънт
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Приложение 1: Справка за проведените вътрешни обучения във Висше училище по
мениджмънт

№ Тема Дати на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
присъствали

1 Обучение научно ръководство -
Предприемачески планове

01.03.2019 г. Зала 417
ВУМ, гр.

Варна

13

2 Подобряване на възможностите за
практическо и неформално учене
на студентите

30.03.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

8

3 „Иновативни методи и технологии
за повишаване на качеството на
висшето образование в контекста
на глобализацията на света"

06-07.05.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

6

4 Оптимизиране на
административното обслужване на
студентите - обмен на добри
практики с университета в Техеран

06.06.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

14

5 „Висшето образование в ХХI век в
условията на икономическа
глобализация: стратегии на
модернизацията“

10-11.09.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

5

6 Стратегии за висше образование за
технологични иновации в
глобалния контекст на
променящите се социални
изисквания

22-23.09.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна
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7 „Висшето образование в ХХI век в
условията на икономическа
глобализация: стратегии на
модернизацията“

10-11.09.2019 г. конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна
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