МАНДАТНА ПРОГРАМА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА
БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (2011-2015)
Мисия на Биологическия факултет
Да провежда качествено обучение и да осъществява фундаментални и
приложни научни изследвания в областта на биологическите науки.
Мисията включва също изграждане на висококвалифицирани специалисти
с перспективно мислене и етични норми на поведение в модерния свят на
знанието и технологиите.
Основна цел
Утвърждаването на БФ като един от водещите национални центрове с
модерна инфраструктура, който провежда съвременно обучение и научноизследователска дейност в областта на биологическите науки.
Сфери на дейност, свързани с постигането на основната цел:
качествено образование;
научни изследвания и иновации на европейско и световно равнище;
високоефективно управление;
конкурентоспособност в национален и европейски мащаб.
Задачи
Основните задачи, предвидени за изпълнение през мандатния период са
насочени към четирите сфери на дейност:

І. За постигане на качествено образование се предвижда:
1. Обучение, ориентирано към потребностите на обществото;
2. Периодично актуализиране на учебната документация във връзка със
съвременните тенденции в развитието на биологическата наука;
3. Осъществяване на административен контрол за състоянието на
учебната документация;
4.Периодичен анализ и обновяване на учебната документация с
отчитане мнението на студенти и потребители;
5. Разработване и публикуване на Правилник за провеждане на
изпитните процедури (семестриални, държавни и защити на дипломни
работи);

6. Наблюдение, оценка, поддържане и усъвършенстване на качеството
на обучение чрез формиране и функциониране на факултетни комисии.
7. Подпомагане на обучението и развитието на студентите чрез:
7.1. Осигуряване на достъп до информационни източници и
библиотечни фондове, компютърни зали и софтуерни средства и
биологични лаборатории;
7.2. оптимизиране на административното обслужване чрез
осигуряване на свободен достъп до все по-широк спектър от услуги;
7.3. продължаване на традицията за участие на БФ в проекти,
финансиращи студентски практики във връзка с професионалната
реализация
8. Въвеждане на програми за нови квалификации и преквалификации по
„учене през целия живот”;

ІІ. За осъществяване на научни изследвания и иновации на европейско
и световно равнище се предвижда:
1. Развитие потенциала на факултета за постигане на оптимален
синергизъм между обучение и научни изследвания;
2. Насърчаване участието на преподаватели и студенти в различни
програми за международен обмен;
3. Стимулиране на научните изследвания на проектен принцип,
съобразен с приоритетните направления в биологическата наука и
прилагане на интердисциплинарния подход;
4. Ориентиране на научните изследвания към разработване на
иновативни продукти и технологични решения, съответстващи на
интересите на бизнеса и изискванията на пазара;
5. Популяризиране на резултатите от научноизследователска
дейност във факултета на различни национални и международни форуми
(конгреси, конференции, семинари и работни срещи);
6. Стимулиране включването на студенти в научноизследователската
работа на отделните катедри;
7. Участие на студенти и докторанти в научни форуми и проекти;
8. Провеждане (ежегодно) на студентски научни сесии;
9. Подпомагане научната работа на младите преподаватели и
извеждане на докторанти;
10. Увеличаване броя на публикациите в международни и български
реферирани научни списания;

11. Повишаване качеството на научните издания на ПУ-серия Биология
чрез организиране издаването на международно реферирано научно
списание на факултета;
12. Създаване на условия за успешно реализиране на проекти,
финансирани от национални, европейски и световни фондове.

ІІІ. За постигане на високоефективно управление на Биологическия
факултет се предвижда:
1. Подобряване на организацията за ръководство на образователната и
научна дейност чрез:
- ежемесечно провеждане на Факултетни съвети, на които да се
обсъжда ефективността от работата на отделните структурни звена;
- създаване на постоянни комисии, които:
• проследяват
професионалното
и
научно
ниво
на
преподавателите чрез атестирането им;
• подготвят необходимата документация на БФ във връзка с
предстоящата акредитация и изготвяне на доклад-самооценка;
• подпомагат дейността на научния съвет при провеждането на
конкурси за заемане на академични длъжности, чиято дейност
е подчинена на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника на ПУ за
РАС и Критериите на БФ по направление 1.3 „Педагогика на
обучението по...” и 4.3. „Биологически науки”;
- създаване на временни комисии по организиране изпълнението на
належащи задачи в образователната и научна сфера.
2. Финансово стабилизиране на факултета чрез продължаване на
политиката за привличане на кандидатстуденти и запълване на
определения от НАОА капацитет за БФ, както и откриване на нови
атрактивни бакалавърски и/или магистърски програми.
3. Оптимизиране на управленските и организационни структури и
начина на тяхното функциониране.
4. Подобряване на административното обслужване на студенти,
докторанти и преподаватели чрез въвеждане и използване на нови уеббазирани услуги.
5. Създаване на организация за поддържане и развиване на
академичната кариера на преподавателския състав.
6. Периодично (всяка година) определяне на кадровата политика на
Факултета, съобразена със щатното разписание на ПУ и имайки предвид
принципите на приемственост и осигуряване на достатъчен брой
хабилитирани преподаватели на ОТД по всяка специалност.

7. Разширяване на студентското самоуправление чрез активно
взаимодействие с факултетското ръководство.
8. Подобряване на материално техническата база за обучение и
изследователска дейност.
9. Осигуряване на интернет-достъп до учебни и други
информационни материали за студенти и преподаватели.

ІV. За повишаване на Конкурентноспособността на Биологическия
факултет в национален и европейски мащаб се предвижда:
1. Утвърждаване
позицията
на
факултета
като
значим
изследователски и образователен център в национален и международен
аспект.
2. Подготовка на конкурентноспособни кадри, обезпечаващи научното
обслужване на бизнеса и държавата.
3. Организация и участие в научни форуми у нас и в чужбина, като
особено внимание се обърне на представянето на иновационни резултати.
4. Популяризиране на научноизследователски постижения от
обществен, научен и приложен интерес.
5. Организиране и поощряване на иновационни изследвания в различен
изследователски формат – от индивидуални до интердисциплинарни
групи с постоянен или временен състав.
6. Осъвременяване на съдържанието на учебните програми,
периодично включване на нови актуални литературни източници и др.
7. Прилагане на съвременни методи и форми на обучение.
8. Периодичен анализ на конкурентната среда (с отчитане на мястото
на БФ) и формиране на адекватна политика на базата на сравнителни
данни за кандидатстудентския интерес към отделните специалности в
рамките на всяко професионално направление.
9. Периодичен анализ на състоянието и тенденциите на пазара на
труда с цел формиране на политиката на БФ за ориентиране на студенти и
докторанти при избор на образователни програми и изследователски теми.
10. Създаване на Система за поддържане на диалог и сътрудничество с
браншови организации и работодатели чрез провеждане на
специализирани курсове и стажове; предлагане на предварителни договори
и др.
11. Създаване и поддържане на база данни на завършили студенти и
докторанти относно тяхната реализация (заети пряко/непряко в
съответната или в друга област; характер на извършваните от тях дейности
− изследователи, преподаватели, незаети и др.).

12. Разширяване на участието на БФ в национални и международни
образователни и изследователски проекти и програми.
13. Разширяване на обмена на преподаватели, студенти и докторанти
с други ВУ и организации в чужбина по европейски програми и проекти.
14. Прилагане на механизма на творчески командировки и творчески
отпуски за академично развитие
15. Повишаване на конкурентоспособността на БФ на пазара на
образователни услуги и пазара на труда чрез разработване, предлагане и
акредитиране на бакалавърски, магистърски и докторски програми с
участие на няколко факултета и/или институции (вкл. от чужбина).
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