
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОТЧЕТ
за проведени вътрешни обучения

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

на Висше училище по мениджмънт
за 2020 година

През 2020 година бяха организирани и проведени общо шест на брой вътрешни
обучения на служителите на Висше училище по мениджмънт (четири обучения, насочени
към преподавателския състав и две обучения на административния и помощен персонал).

Обучения на преподавателския състав на Висше училище по мениджмънт
Програмата на обучения за преподавателския състав стартира с годишното обучение

на преподавателския състав за академичната 2019/2020 година, което се проведе на 01 март
2020 г.. На него бяха разгледани текущи организационни и текущи промени по отношение
на:

- академични календари и семестриализация на дисциплините в трети курс на
бакалавърските програми от 2020/2021 учебна година.

- промяна в изискванията за провеждане на изпитите при студентите в трети курс на
бакалавърските и в колаборативните магистърски програми

- оценяване на летните практически стажове
- скала за измерване на преподавателската заетост

В началото на месец септември, представители на академичния състав бяха
включени като участници и в две международни обучения на академични преподаватели, на
които Висше училище по мениджмънт бе домакин. Първото обучение се проведе в периода
30.08 - 01.09.2020 г. на тема “Иновации в преподаването в контекста на глобализацията”, а
второто - в периода 7-8.09.2020 г. и бе на тема “Интернационализация на висшето
образование в контекста на глобализацията на иновативното образователно пространство”.
В рамките на обученията, наред с обсъждане на основните теми, участниците имаха
възможност да обсъдят и обменят опит и добри практики със свои колеги, преподаващи в
няколко украински университета.

В периода 23-24 септември 2020 се проведе Годишното обучение на преподаватели
във ВУМ за академичната 2020/2021 година. Основни акценти на обучението бяха както
технологичното обезпечаване на обучението в онлайн среда (в платформата
GoogleClassroom), така и различни аспекти на онлайн и хибридното обучение -
организиране и преподаване на учебното съдържание, начини за поддържане на
ангажираността на обучаемите, методи за оценка.

Обучения на представителите на административния и помощен персонал
През месец май 2020 година за представителите на административния и помощен

персонал на Висше училище по мениджмънт бяха проведени две обучения на теми
“Осигуряване качеството на административни услуги за студенти, предлагани онлайн” и
“Подпомагане личностното развитие на студенти в условия на пандемия”. Основната цел
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беше служителите на съответните отдели да обогатят уменията си за работа със студенти в
условията на извънредната ситуация, породена от пандемията от COVID-19.

В таблицата по-долу е представена по-детайлна информация за проведените
вътрешни обучения.

Таблица 1: Проведени вътрешни обучения във Висше училище по мениджмънт за
2020 г.

№ Тема Дати на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
присъствали

Годишно обучение на преподавателския състав на ВУМ

1 Годишно обучение 2019-20 28-29 януари
2020

Зала 415
ВУМ, гр.

Варна

12

2 Годишно обучение 2020-21 23-24
септември

2020

конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

15

Международни обучения на академични преподаватели

3 „Интернационализация на
висшето образование в контекста
на глобализацията на
иновативното образователно
пространство“

07-08
септември

2020 г.

Конферентна
зала на хотел
„Добруджа“,

в КК
„Албена“

5

4 ИНОВАЦИИ В
ПРЕПОДАВАНЕТО В
КОНТЕКСТА НА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

30.08. - 1. 09.
2020 г.

конферентна
зала ВУМ,
гр. Варна

6

Обучения на административния и помощен персонал

5 Осигуряване качеството на
административни услуги за
студенти, предлагани онлайн

25.05.2020 Онлайн (през
платформата
GoogleMeet)

12

6 Подпомагане личностното
развитие на студенти в условия на
пандемия

22.05.2020 Онлайн (през
платформата
GoogleMeet)

14

Дата: 21.12.2020 г.
Съставил: (П)
проф. Д-р Димитрина Каменова
Директор Институт за модерно обарзование
при Висше училище  по Мениджмънт
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