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О   Т   Ч   Е   Т 
 
на зам. декана по наука проф. дбн Мима Николова за извършената 

работа през мандатния период 2008-2011 г. 
 
I.ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ 
ФАКУЛТЕТА 
 
Основен белег на извършеното в областта на научно-изследователската 
работа във факултета през отчетния период бе повишаване качеството на 
научните изследвания 
В тази връзка работата беше насочена в следните направления: 

- Активизиране на участието на академичния състав във вътрешни, 
национални и международни проекти 

- Подпомагане на научните изследвания на докторантите 
- Разпространението на резултатите от научно-изследователската 
дейност 

- Научен обмен чрез национално и международно сътрудничество 
 
II. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
 
През отчетния период  проектите, спечелени от колективите във факултета 
могат да се разделят в следните категории: 

- Проекти по редовни и извънредни сесии 
- Инфраструктурни проекти 
- Проекти за млади учени 
-  
а/ Проекти от редовни и извънредни сесии 
- Отчетена бе дейността на 14 финансирани проекта от втория етап 
редовна сесия / 2007/2008 г. 

- В редовна сесия 2009/2010 г. бяха финансирани 7 проекта и два 
филиални проекта в биологическото направление. При крайния отчет 
на сесията през 2010/2011 г. Управителният съвет към НПД награди 
един от номинираните проекти, а именно този с р-тел гл. ас. д-р 
Дилян Георгиев. 

Ресурсното осигуряване на научно-изследователската дейност в 
Университета  особено при новото Ръководство беше насочена към 
финансиране на интердисциплинарни проекти, обединяващи усилията на 
членовете от различни катедри във факултета. С малки изключения 
катедрените колективи в Биологическия факултет се включиха в 
разработването на общ проект, който участва в конкурса „Научни 
изследвания” 2011/212 г. и бе одобрен за финансиране 
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През 2008/2009 г. бе обявена извънредна сесия, в която факултетът участва 
с един общ проект с ръководител. доц. д-р Балик Джамбазов на стойност 
128 хил. лева. 
 
б/ Инфраструктурни проекти  

Пак през 2008/2009 г. с цел развитие на научната инфраструктура 
факултетът се включи в между-факултетен инфраструктурен проект, 
благодарение на което беше закупена апаратура на стойност 55 хил.лева. 

 
в/ Проекти за млади учени  

Едно от направленията, по което се работи през отчетния период бе 
активното включване на докторанти и млади учени в научно-
изследователската работа с цел подпомагане на техните научни 
изследвания. В обявената през 2008/ 2009 г. сесия „Млади учени”бяха 
финансирани 4 проекта с ръководители докторанти от различни катедри, а 
през обявената през 2011 г. сесия по решение на Управителния съвет се 
финансира само проекта, класирал се на първо място.  
 
г/Национални и международни проекти 

Участието на научния потенциал във факултета не се изчерпва само с 
включването му във вътрешни проекти. Разработват се проекти по 
Европейската рамкова програма, по Национални програми, международни 
проекти, проект по оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 
за повишаване на професионалната квалификация на студентите във 
факултета и др. През четиригодишния отчетен период общият брой на 
проектите е 29: 15 национални; 8 международни и 6 приложни.  Чрез 
финансовата подкрепа на цялостната проектна дейност във факултета се 
оборудваха научни лаборатории с техника, даваща възможност за 
комплексни изследвания и обединяваща усилията на колегите от различни 
катедри и факултети. Подпомага се  финансово академичния състав за 
участие в национални и международни форуми.  
 
III. НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Важна задача е научния обмен и сътрудничество, което специално с 
биологическите факултети от балканските страни се осъществи чрез 
проведената втора Балканска конференция по Биология през май 2010 г. 
Като продължение на дейността по организацията и провеждането на 
Конференцията е  и решението на организационния комитет, което се 
подкрепи от ФС за издаване на представителна книга за факултета.Тя ще   
популяризира както образователната дейност, така и научните постижения 
и международни контакти. Книгата е оформена и предстои издаването и. 
Предстои и провеждането на научен семинар  „Биологически науки за по-
добро бъдеще” в чест на 50 годишния юбилей на Университета. 
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IV. Издателска дейност 
Като председател на редакционната колегия във факултета мога да кажа, 
че издателската дейност беше в две направления 

- Издаване на научни трудове серия Биология в 4 книжки, всяка от 
които е с отговорен редактор : излезли са 2 книжки Animalia и по 
една книжка от Plantarum, Homo и Microbiologia et Cytologia. 

- Издаване на учебници и учебни пособия. В издателския план за 
2008/2009 г.са включени 17 учебни пособия, а в издателския план за 
2010/2011 г. – 14 учебни пособия 

 
V.Качество на обучение и на академичния състав  
През отчетния период във факултета функционираше система за оценяване 
и поддържане качеството на обучение и на академичния състав – 
ръководена от комисия по качеството. Основен приоритет в работата на 
комисията беше проучване на мнението на студентите и преподавателите 
за качеството на обучение и на академичния състав във факултета. Това 
ставаше чрез провеждане на 4 анкети: 

- За качество на обучение по конкретна дисциплина / Анкета № 1/ 
- За цялостната организация на учебния процес / Анкета № 2/ 
- За моментната професионална реализация и очакванията за бъдеща 
реализация на завършилите студенти / Анкета № 3/ 

- За преценка на преподавателите за участието на студентите в 
учебния процес /Анкета № 4/ 

Резултатите от проведените анкети се приемаха на ФС и се качваха на 
интернет страницата в специализирания сайт на факултета. 
В ново-изградената университетска комисия по качеството предложих и бе 
включен досегашния зам.председател на факултетната комисия доц.д-р 
Т.Стайкова. Това, което трябва да бъде основна бъдеща задача е да се 
осъществи идеята за създаване на система за проследяване реализацията на 
завършилите наши студенти и осъществяване на връзката им с факултета.  
 
VI. Други отговорности  
През отчетния период като член на деканското ръководство имах и други 
отговорности, но най-важните бяха: 

- Провеждане на КСК – промени се начина на прием на кандидат 
студентите, което изисква ежегодно изготвяне на тестове  

- Изготвянето на доклада-самооценка за изпълнението на препоръките 
от програмната акредитация 

Цялата тази дейност във факултета се реализира чрез утвърдени от ФС 
комисии и работни групи. Нито един от членовете им не показа несериозно 
отношение. Всички се отнасяха с необходимата отговорност и заедно 
работихме и решавахме поставените задачи.  
 
Благодаря Ви колеги! За мен беше удоволствие да работя с вас!  


