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Инвестира във вашето бъдеще!
 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: 
РАЗВИТИЕ  НА  ЕЛЕКТРОННИ  ФОРМИ  НА  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ   

В  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 

съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. 

 
 
ЦЕЛИ – ОБЩА И СПЕЦИФИЧНИ: 
 
ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение произтича непосредствено от: 
- Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, приета през 2008 г. от 
Европейския парламент и Съвета на Европа; 
- Националната стратегия за учене през целия живот, приета през 2008 г. от Народното събрание 
на Република България; 
- Стратегия „Европа 2020”, приета през 2010 г. от Европейския съвет   
и се свежда до активното и ефективно използване на възможностите на съвременните 
информационни и комуникационни технологии за реализиране на високохуманната идея за 
широко достъпно, адаптирано към индивидуалните потребности, продължаващо през целия 
живот качествено обучение, с което на всички да бъдат дадени равни възможности за 
придобиване на знанията и уменията, необходими за пълноценна социална и трудова 
реализация и за подобряване качеството на живот в условията на информационното общество и 
на глобалната, базирана на знанието, икономика.  
 
СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ на предложението е да бъдат развити електронните форми на 
дистанционното обучение във всички факултети и филиали на Русенския университет и така 
да се създадат предпоставки за масово използване на иновационните образователни технологии 
и по-конкретно - на електронното обучение, което позволява самостоятелно планиране на 
гъвкави учебни пътеки, съобразени с образователните потребности на обучавания и може да се 
използва както за обучение на бакалаври и магистри, така и за: 
- активно включване в учебния процес на лица, които живеят далеко от академичните градове; 
- квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация на специалисти във важни за 
българската икономика отрасли, където има недостиг на такива; 
- преквалификация на безработни специалисти с висше образование; 
- обучение на хора със специални образователни потребности, които са в неравностойно 
положение спрямо останалите членове на обществото; 
- оптимизация на финансовите инвестиции на фирмите в обучението на кадрите им. 
 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 
За постигане на целта на проекта ще бъдат извършени следните дейности: 
1. Оборудване във всеки факултет и филиал на зала с:  
 - интерактивна презентационна система за обучение на преподавателския, административния и 
техническия персонал за прилагане на електронните форми, методи и средства на 
дистанционното обучение, както и за дистанционно обучение на студенти; 
 - видеоконферентна система за дистанционно провеждане на учебни занятия. 



2. Обучение на инженерно-техническия персонал за поддръжка и експлоатация на залите. 
3. Развитие на университетската софтуерна платформа за дистанционно обучение. 
4. Организиране и провеждане на курсове за подготовка на преподавателите за използване на 
електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение. Обучение на обучители - 
по един във всеки факултет и филиал.  
5. Разработване на цялостни програми за обучение в дистанционна форма с резултат - 
придобиване на ОКС "магистър". 
6. Създаване на виртуална библиотека за дистанционно обучение на бакалаври и магистри по 
определени курсове.  
7. Създаване на виртуални лаборатории за дистанционно обучение по технически дисциплини. 
8. Провеждане на дистанционно обучение със студенти - бакалаври и магистри.  
9. Изграждане на обратната връзка "обучаеми-обучител" чрез разработване на анкети, 
анкетиране на целевите групи, анализ на резултатите и използването им за подобряване на 
работата. 
10. Създаване на ЦЕНТЪР  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПРЕЗ  ЦЕЛИЯ  ЖИВОТ, използващ електронни 
форми на дистанционно обучение, с цел осигуряване на устойчивост на резултатите от работата 
по проекта. 
11. Осигуряване на публичност на проекта. 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  
След изпълнение на набелязаните дейности ще бъдат получени следните резултати: 
- 10 зали, оборудвани с интерактивни презентационни системи за обучение на целевите групи и с 
видеоконферентни системи за дистанционно провеждане на учебни занятия както в реално 
време, така и във всеки удобен за студентите период - във всеки факултет и филиал по една; 
- 10 сътрудника на Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО), обучени за 
поддръжка и експлоатация на залите;   
- модернизирана и модифицирана, с оглед целта и задачите на проекта, софтуерна платформа 
за дистанционно обучение (ДО); 
- 190 преподаватели от всички факултети и филиали, подготвени за използване на електронните 
форми, методи и средства на ДО, от които 10 - подготвени за обучители;  
- 5 цялостни програми за обучение в дистанционна форма с резултат - придобиване на ОКС 
"магистър"; 
- виртуална библиотека за ДО на бакалаври и магистри с включени 290 курса; 
- 5 пилотни виртуални лаборатории за ДО по технически дисциплини - на базата на програмни 
модели и на реално лабораторно оборудване, интегрирани във виртуалната библиотека; 
- 800 студенти, обучени дистанционно по един курс/модул в сътрудничество със СИСКО 
СИСТЕМС и ENOVER;  
- изградена обратна връзка "обучаеми-обучител", способстваща за повишаване ефективността 
от обучението; 
- ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, използващ електронни форми на дистанционно 
обучение, създаден на база на центровете за иновационни образователни технологии, за 
дистанционно обучение, за продължаващо обучение и ЦИКО; 
- публикации в масмедиите с резултатите от работата по проекта. 
 

За контакти: 
 

ЦЕНТЪР  
ЗА ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

проф. д-р Ангел Смрикаров 
тел.: 082-888 249 

e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg 
 

 гл.ас. д-р Анелия Иванова 
тел.: 082-888 827 
e-mail: AIvanova@ecs.uni-ruse.bg 

ЦЕНТЪР  
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

доц. д-р Цветомир Василев 
тел.: 082-888 475 

e-mail: TVassilev@ami.uni-ruse.bg 

 гл.ас. д-р Галина Иванова 
тел.: 082-888 827 
e-mail: GIvanova@ecs.uni-ruse.bg 



 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
Русенският университет "Ангел Кънчев" носи цялата отговорност за съдържанието на документа, 

който при никакви обстоятелства не може да се  приеме като официална позиция на Европейския съюз 
или на Министерството на образованието, младежта и науката. 

 


