
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 2022 година

През 2022 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
На 20. септември 2022 г. се проведе годишното обучение на преподавателския състав

на Висше училище по мениджмънт. В програмата бяха включени теми като, преглед на
академичната 2021/2022 и планове за развитие, научно ръководство, административни
изисквания към преподавателите и обсъждане на други възникнали въпроси.

II. Международни обучения на академични преподаватели
Въпреки сложната обстановка, и през 2022 г. ВУМ отново бе домакин на

международно обучение на академични преподаватели от Украйна. Тема на обучението
беше “Пост-некласическа парадигма: стратегии и методи за личностно и професионално
развитие на студентите във висшите училища на България и Украйна”, а програмата
включваше въпроси като иновации във висшето образование, интердисциплинарен подход в
образованието, лидерство в образованието, модерни педагогически методи (тюторство,
медиация, фасилитиране и модериране, коучинг), и др.

III. Обучения на представителите на административния и помощен персонал
И през 2023 г. Висше училище по мениджмънт продължи практиката за провеждане

на две обучения за административния и помощен персонал. Първото обучение на тема
“Подпомагане кариерното ориентиране и личностното развитие на студенти” и включваше
теми като умения за консултиране на студенти, както и умения за дизайн и провеждане на
извън-учебни мероприятия, които да подпомогнат студентите да открият и развият своите
силни страни и таланти.

Второ обучение, на тема “Повишаване качеството на административното обслужване
на студенти” се проведе на 14.09.2022 г.. Основните теми, включени в програмата, бяха:

● Протоколи за водене на комуникация със студентите (по електронна поща, телефон,
социални мрежи),

● Насоки за оптимизиране комуникация със студентите, в т.ч. разрешаване на сложни
ситуации и конфликти

● Умения за работа в мултикултурна и интеркултурна среда
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По-подробна информация за обученията, проведени през календарната 2022 г. е
включена в таблицата-приложения към настоящия отчет.

Дата: 20.12.2022 г.
Съставил: (П)
проф. Д-р Димитрина Каменова
Директор Институт за модерно образование
при Висше училище  по Мениджмънт
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Приложение 1: Справка за проведени вътрешни обучения във Висше училище по
мениджмънт за календарната 2022 г.

№ Тема Дати на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
присъствали

Вътрешни обучения на преподавателския състав на ВУМ

1 Годишно обучение 2022-23 20 септември
2022

конферентна
зала ВУМ, гр.

Варна

25

Международни обучения на академични преподаватели

2 Пост-некласическа парадигма:
стратегии и методи за личностно и
професионално развитие на
студентите във висшите училища
на България и Украйна

8-9.07.2022 г. Конферентна
зала на хотел
Добруджа, кк

Албена

9

Обучения на административния и помощен персонал

3 Подпомагане кариерното
ориентиране и личностното
развитие на студенти

08.03.2022 Онлайн (през
платформата
GoogleMeet)

10

4 Повишаване качеството на
административното обслужване на
студенти

14.09.2022 Кампус
Добрич (ул.
България 3)

8
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