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ОСНОВНА ЦЕЛ 

Утвърждаване на Аграрния университет -
Пловдив като модерен национален и 

европейски образователен, 
научноизследователски и внедрителски 

център, интегриран в европейското 
образователно пространство, със значителен 
принос за устойчивия и интелигентен растеж 
на аграрния сектор, туристическия бизнес и 

развитието на регионите. 

 



 Поддържане на високите оценки при институционалната и 
програмните акредитации в предстоящия 
следакредитационен контрол и наблюдение;  

 Последователна и целенасочена работа за постигането на 
по-високи оценки и по-голям капацитет при следващи 
акредитации; 

 Акредитация на нови докторски програми и такива с 
изтекъл срок;  

 Запазване на първото място на професионалните 
направления 6.1 Растениевъдство и  6.2 Растителна 
защита в рейтинговата система на висшите училища в 
България и  търсене на възможности за подобряване на 
позициите в класацията на другите направления; 

 Активно въвеждане на създадените електронни модули 
към Системата за управление на работните процеси в АУ;  

 

 

 

І. Учебна дейност 



 Актуализиране на системата за контрол на качеството  
(изработване на единни стандарти на учебна 
документация, актуализиране на анкетите, on-line 
анкетиране, ежегоден график на вътрешните одити) 

 Приемане на стратегия за кандидатстудентската 
кампания включваща електронно кандидатстване, 
засилване на личния контакт между представители на 
АУ и потенциалните кандидат-студенти, активно 
въвличане в кампанията на успешни студенти и 
дипломанти на АУ по места, провеждане на 
последователна и целенасочена рекламно-
информационна кампания; 

 Актуализиране на съществуващите бакалавърски 
специалности и разкриване на нови в унисон с 
икономическите условия и европейските стандарти; 

 

 

 

І. Учебна дейност 

МЕРКИ 



 Акредитация на дистанционната форма на обучение и 
въвеждането и като интегриран елемент в 
образователния процес на подходящи специалности,  
дисциплини и курсове в ЦПО; 

 Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка за 
улесняване на достъпа до предоставените учебни ресурси 
на територията на университета,  

 Разнообразяване на подходите при организирането на 
учебния процес във всички образователни степени – 
съботно-неделна, модулна, индивидуална, изнесена и др. 
в отговор на потребностите на студентите и с цел 
повишаване на атрактивността и достъпа до образование 
в АУ;. 

 

І. Учебна дейност 



 Засилване участието на бизнеса в образователния 
процес чрез периодично организиране на публични 
лекции, семинари и дискусии, демонстрация на 
технологии, обсъждане на учебни планове и програми, 
курсове за допълнителна квалификация, провеждане на 
държавни изпити, практики и стажове в реална работна 
среда; 

 Разработване на атрактивни и съобразени с 
изискванията на пазара на труда съвместни магистърски 
програми с български и чуждестранни университети;   

 Разработване на магистърски програми в утвърдените 
професионални направления, акцентиращи върху 
приложение на информационните технологии; 

 Подготовка на поне една бакалавърска програма, 
преподавана на чужд език, с оглед разширяването на 
кандидатстудентския интерес към АУ; 

 

І. Учебна дейност 



І. Учебна дейност 

 Разработване на съвместни докторски 
програми с европейски институции и трети 
страни; 

 Въвеждане на кредитна система за  
докторските програми; 

 Оптимизиране на чуждоезиковото обучение 
на студентите чрез въвеждане на процедури 
за сформиране на групи според нивото на 
владеене на съответния език, с което ще се 
повиши ефективността и качеството на 
преподаване; 

 



І. Учебна дейност 

 Създаване на стимули за отличните студенти 
чрез въвеждането на индивидуални графици 
за обучение, диференцирани стипендии и 
награди, включване в научно-
изследователската работа, подпомагане на 
тяхната реализация чрез препоръки пред 
работодатели;  

 Подпомагане на студентите в неравностойно 
положение чрез въвеждането на индивидуални 
графици за обучение, диференцирани такси, 
осигуряване на платена заетост с дейности, 
полезни за АУ;   



І. Учебна дейност 

 Утвърждаване на Центъра за допълнително 
обучение като институция за учене през 
целия активен живот; 

 Продължаване на дейностите по 
модернизацията и оборудването на учебни 
зали, аудитории, лаборатории и учебно-
опитната и внедрителската база;  

 Разработване на проект “Изграждане на 
център за практическо обучение за 
студентите от професионални направления 
растениевъдство и Растителна защита“ за 
участие в програмата „Региони в растеж“.   

 Изработване на нов сайт на Университета, с 
модерен дизайн и повече функционалности.  

  



ІІ. Научна дейност 

 Преструктуриране на НИЦ в Център за научни 
изследвания, трансфер на технологии и защита на 
интелектуалната собственост. 

 Актуализиране приоритетите на научно-
изследователската дейност в съответствие с новите 
национални и европейски документи; 

 Разработване на проект съвместно с 
университетите и изследователските институции на 
територията на област Пловдив за изграждане на 
Център за компетентност в областта на 
производството на безопасни храни и участие в 
конкурса на ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“; 

 Въвеждане на ясни правила за отчитане на 
научната дейност на преподавателите като част от 
индивидуалния годишен план въз основа на 
обективни показатели за научните резултати.   

 



 Инвестиции в съвременна техника за научните 
лаборатории и УОВБ, позволяващи извеждане на 
научните изследвания на високо технологично ниво;    

 Разработване на Правилник за управление на 
интелектуалната собственост в съответствие с кодекса на 
добрите практики. 

 Подпомагане на преподаватели, студенти и докторанти за 
публикуване на резултатите от научни изследвания в 
издания, реферирани в базата данни Scopus и Web of 
Knowledge; 

 Подкрепа на преподаватели, студенти и докторанти за 
участие в национални и международни форуми; 

 

   

ІІ. Научна дейност 



 Модернизиране на библиотечното и информационно 

обслужване чрез:  

 
 Осигуряване на достъп до всички електронни ресурси на 

библиотеката само с едно търсене; 

 Сключване на договор с международното  независимо сдружение 
на издателите на академичните и професионалните издания 
Crossref  за издаване на DOI (идентификатор на дигитален обект) за 
статиите от нашите списания;  

 Осигуряване на специализиран, роботизиран скенер за 
дигитализация на библиотечни   материали  и съответен софтуер за 
тяхната обработка и обвързването на дигитализираните копия с 
библиографските записи в електронния библиотечен каталог; 

 Въвеждане на система за електромагнитна защита на библиотечния 
фонд; 

 Периодично организиране на обучителни семинари за работа с 
информационните бази данни; 

 

ІІ. Научна дейност 



 Активно участие на студентите във всички органи 
на управление;  

 Стимулиране участието на студентите в 
научноизследователската дейност, конференции, 
симпозиуми, работни срещи; 

 Създаване на научни клубове, школи, кръжоци с 
участието на изявени студенти;   

 Осигуряване на финансови средства за поощряване 
на студентските спортни отбори за участие в 
национални  и международни състезания и 
модернизиране на спортната база; 

 

ІІІ. Работа със студентите и реализация 
на завършващите 



 Стимулиране на отличните студенти, както и на 
студентите в неравностойно положение (диференциране 
на стипендии, възможност за получаване и на втора 
специалност, награди, индивидуален график); 

 Оптимизиране дейността на Центъра за кариерно 
развитие: 

‒ Създаване на on-line система, улесняваща регистрацията 
на студенти и работодатели и обратната  връзка за 
проследяване на реализацията;  

‒ Разширяване на възможностите за стажантски програми 
и стажове по време на следването;   

‒ Сътрудничество с държавни институции, професионални 
съюзи, асоциации, неправителствени организации, 
фондации и др. за осигуряване на стипендии за студенти 
и гарантиране на работно място след дипломиране;  

 Активизиране дейността на сдружението на 
завършилите АУ. 

 

 

ІІІ. Работа със студентите и реализация 
на завършващите 



ІV. Международна дейност и връзки с 
обществеността  

 Пълно използване на възможностите на програма „Еразъм 
+“ и отворените процедури по Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж ” 2014 – 2020 г ( по 
студентски практики, стипендии, подкрепа за развитие на 
докторанти и др.); 

 Стимулиране на студентите, осъществяващи мобилност с 
цел обучение; 

 Разширяване на сътрудничеството с университети и 
изследователски институции от ЕС и трети страни за 
разработване на съвместни образователни и научни 
програми  и обмен на добри практики;  

 Широко медийно присъствие в печатните и електронните 
медии за популяризиране на дейността и поддържане на 
изградения положителен имидж; 

 Продължаване политиката на сътрудничество с МОН, МЗХ, 
МРР, МИ, НАОА, местни власти, чуждестранни мисии, 
професионални училища.   

 



V. Академичен състав 

 Приемане на ясни правила и прозрачни процедури за 
подбор и кариерно развитие на академичния състав; 

 Продължаване на политиката за подпомагане на 
кариерното развитие на преподавателите, съобразно 
ЗРАС и Правилника за неговото приложение; 

 Приемане на ясни и еднозначни критерии за 
атестация, позволяващи адекватна оценка на 
постиженията и стимулиращи професионалното 
развитие на личността; 

 Оптимизиране на сроковете за планиране и отчитане 
на учебната заетост на преподавателите с оглед по-
ранно изплащане на наднормените часове; 

 



VI. Административна дейност и финансова 
политика 

 Актуализиране на Правилника за устройството и 
дейността на Аграрния университет в съответствие 
с новите нормативни документи и всички останали 
правилници;  

 Подписване на нов колективен  трудов договор;  

 Ежегодно приемане на инвестиционна програма за 
модернизиране на учебните зали, лаборатории и 
УОВБ;  

 Завършване на изграждането на оранжерийния 
комплекс и учебните сортименти на територията  
непосредствено до АУ; 

 Разработване на ясни правила за допълнително 
материално стимулиране на преподавателите и 
служителите за приноси към дейността на 
университета; 

 



 Постепенно и устойчиво нарастване на доходите в 
зависимост от финансовите ресурси. 

 Ежегодно приемане на правила за разпределение на 
средствата за  издръжка на обучението по факултети 
и катедри в зависимост от субсидията на съответното 
направление; 

 Публичност на решенията на АС и всички комисии 
чрез публикуването им на страницата на 
Университета за осигуряване на прозрачност в 
дейността.  

 Разумна финансова политика, съответстваща на 
новите социално-икономически условия.  

VI. Административна дейност и финансова 
политика 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


