
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 календарната 2021 година

През 2021 календарната година Висше училище по мениджмънт проведе редица
обучения за развитието на професионалните компетентности на своите служители.

I. Вътрешни обучения на преподавателския състав на Висше училище по
мениджмънт
С цел оптимизиране мероприятията за оценяване на студентските работи, бяха

проведени две обучения за преподаватели (съответно през май и юни), посветени на
възможностите за оценяване през платформата Moodle с помощта на функциите за
създаване на рубрики

На 16. септември 2021 г. се проведе и годишното обучение на преподаватели във
ВУМ, на което бяха разгледани теми като научно ръководство и оценяване на
предприемаческите планове на студенти, етични форми, актуална информация за
възможностите за мобилност по програма Erasmus+, както и административни задължения
на преподавателския състав.

II. Международни обучения на академични преподаватели
В рамките на календарната година, преподаватели на Висше училище по

мениджмънт се включиха в общо три международни обучения, проведени съвместно с
представители на няколко университета в Украйна. Основните теми, които бяха разгледани
включваха модернизация и иновации във висшето образование, интернационализация на
учебния процес, лидерство в образованието, образователен мениджмънт и др.

III. Обучения на представителите на административния и помощен персонал
На 10.02.2021 г. се проведе традиционното обучение, насочено към представителите

на административния персонал, посветено методите за повишаване качеството на услугите
за студентите. В рамките на обучението бяха включени теми като протоколи за водене на
комуникация със студентите, методи за оптимизиране предоставянето на административни
услуги за студентите, както и модул за навици за работа в интеркултурна среда.

Второто годишно обучение на представителите на административния и помощен
персонал бе проведено присъствено, на 13.07.2021 г. Основни теми, включени в програмата
на обучението бяха: Ключовите компетенции за учене през целия живот, Формално и
неформално учене и тяхното значение, Умения за консултиране и професионално
ориентиране на младежи. За финал, служителите получиха практическо задание, в рамките
на което да приложат наученото при разработване на концепции за проекти, събития и
други мероприятия, в рамките на които студентите да могат да се възползват от
възможностите на неформалното учене и да развият различни ключови компетенции.
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Проведени вътрешни обучения във Висше училище по мениджмънт за 2021 г.

№ Тема Дати на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
присъствали

Вътрешни обучения на преподавателския състав на ВУМ

1 Възможности за оценяване през
Moodle и създаване на рубрики

27 май 2021 г. Онлайн в
платформата

Microsoft
Teams

13

2 Онлайн оценяване в платформата
Moodle

07 юни 2021 онлайн 16

3 Годишно обучение 2021-22 16 септември
2021

конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

27

Международни обучения на академични преподаватели

4 Световни тенденции, иновативни
методи и практики във висшето
образование

19.01. - 21. 01.
2021 г.

конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

7

5 Адаптивни методи на преподаване,
световни тенденции и иновативни
практики

25-26  май
2021 г

конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

4

6 Модернизация на висшето
образование в информационното
общество

19-20.08.2021 г. конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

5

Обучения на административния и помощен персонал

7 Повишаване качеството на
услугите за студентите

10.02.2021  г. Онлайн (през
платформата
GoogleMeet)

27 (12 - адм.
персонал, 11

преподаватели)

8 Валоризиране на неформалното и
самостоятелно учене в Европа

13.07.2021 Кампус Варна
(ул. Оборище

13А)

14

Дата: 15.12.2021 г.
Съставил: (П)
проф. Д-р Димитрина Каменова
Директор Институт за модерно образование
при Висше училище  по Мениджмънт
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