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О   Т   Ч   Е   Т 
 

на зам. декана по учебната работа доц. д-р Атанас Донев за 
извършената работа през мандатния период 2008-2011 г. 

 
Един от основните приоритети на деканското ръководство през 

изтеклия мандат беше учебната работа. Дейността на всяко висше училище 
и респективно съответните факултети е да обучава студенти, като направи 
от тях високо квалифицирани специалисти в съответното направление на 
висшето образование.  

След приемането на България в Европейския съюз и във връзка с 
неговите  принципите за свободно движение на хора, стоки и пари, беше 
необходимо да се направят такива учебни планове и програми, които да 
позволяват на нашите студенти  да продължат образованието си във всяка 
Европейска страна.  За целта, ръководството и активната част на 
академичен състав на факултета, непрекъснато е усъвършенствало 
учебните планове и програми, за да се подобри качеството на нашето 
висше образование и да стане то конкурентно на това от страните в 
Европейския съюз.  

Във връзка с направената актуализация на учебните планове в 
образователно квалификационната степен бакалавър, се създаде комисия 
за проверка и окомплектоване на учебните програми за различните 
специалности. След актуализиране на учебните планове и програми се 
въведе кредитната система, за лесното трансфериране на студенти и 
студентските кредити при преминаване на обучение във други висши 
училища.  

През отчетния период се актуализираха някои от учебните планове 
по препоръки на НАОА. Сформирана беше комисия, в която активно 
работиха няколко хабилитирани преподаватели. !!!!!!!!!! Протокол № 146  

През изтеклия мандат в биологическия факултет бяха изготвени 
учебни планове на три нови специалности, които се приеха след 
многократни дискусии на няколко факултетни съвета, а в последствие се 
осъществи и съответния прием на студенти по всяка една от тях. Сега във 
факултета се приемат и обучават около 300 студенти -първокурсници. 
Разбира се големият брой студенти в биологическия факултет  създават и 
определени трудности. Недостатъчният брой аудитории, лаборатории и 
семинарни зали, както и недостатъчния брой места в тях, силно затруднява 
качественото провеждане на много учебните занятия. Тук трябва да 
напомня, а и не трябва да се забравят усилията на ръководството за 
основното обновяване както на сградния фонд, така и изцяло обновените 
аудитории, семинарни зали и лаборатории. За подобряване качеството на 
учебния процес, за аудиториите през време на мандата бяха доставени и 
монтирани мултимедийни проектори, лаптопи и усилвателна техника за 
двете аудитории в биологическия факултет.  
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През изтеклия мандат заработи програмата УНИС, за 
информационно внедряване и контрол на учебната документация. По 
решение на факултетния съвет се състави комисия, в която взеха участие 
както хабилитирани преподаватели така и специалисти от отделните 
катедри. !!!!!!! Заповед № 3 2008 г. 

 Всички учебни планове по които се обучават нашите студенти и 
семестриалните разписания бяха качени в тази информационна система. 
На тази програма е посочено кои от преподавателите водят лекциите и 
упражненията на всеки курс и на всяка група, през цялото следване. На 
тази програма са качени и студентските  оценки за всяка дисциплина през 
отделните години.   

Стройна програма за управление на учебния процес се изработва за 
всяка учебна година както във факултета така и във филиалите на ПУ. 

През изтеклия мандат в биологическия факултет бяха изготвени 
учебни планове на нови и атрактивни  магистърски програми. Приети  и 
завършили образованието си студенти както от нашият факултет така и от 
други университети,  има по редица магистърски програми. 

 
Благодаря за вниманието 


