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Обща цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и 
научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и 
партньор в европейското изследователско пространство. 
Специфичните цели са: 
-  Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта. 
-  Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на 
модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в 
България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, 
бизнеса, местната власт). 
- Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на 
научно-изследователската и международна дейност в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, 
Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на информационните и 
комуникационни технологии и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в 
България, свързани с научно-изследователската и международна дейност. 
-  Създаване на условия за успешна реализация на студентите и поддържане на връзка с потребителите на 
кадри. 
-  Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и 
спомагателни  работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи. 
-  Усъвършенстване на управленските процеси планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване в  
Тракийски университет въз основа на дефинирани, наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността 
на процесите. 
-  Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението на 
Тракийски университет. 
-  Популяризиране  и информиране на обществеността за Европейския социален фонд, Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", програмната схема, целите, дейностите и резултатите от изпълнението на 
проекта. 
Резултати от изпълнението на проекта 
  
За Интегрираната управленска информационна система за разработени следните модули: 
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента. 
Модул „Преподаватели”. Атестация на служителите – атестационен лист, регистър на атестираните членове 
на академичния състав (АС), справки за атестирания, извлечения от Регистъра за атестирани членове на АС. 
Справки за преподаватели. 
Модул „Планиране на учебния процес” – учебен план на специалност. Учебен план за семестър. Планиране 
на заетост на преподавателите за семестър. План – график за провеждане на изпити. Анкети за избираеми 
и факултативни дисциплини.протокол за избираеми и факултативни дисциплини. Справки учебен процес. 
Генериране на справки за МОН. 
Модул „Работа с докторанти” - Прием на докторанти -  управление на процеса за прием на 
докторанти,научни специалности за прием на докторанти, дисциплини за изпит при прием на докторанти. 



Заявление за конкурс за докторантура. Заявление за записване за докторантура – самостоятелна 
подготовка. Протокол от изпит на кандидата за докторантура. Класиране на кандидатите за докторантура.  
Справка за кандидати за конкурс за докторантура. 
Модул „Управление на документооборота” – Управление на процеси – описание на процеса, регистър на 
процесите, планиране на процеса.  Управление на дейностите по процеса – възлагане на дейности, отчитане 
на дейности, отчитане на етап от възложителя. 
Модул „Автоматично седмично разписание”  - Автоматично седмично разписание. 
Модул „Международни програми” – Справки за международни програми. Справка за студенти, участващи 
в програми. Справка за положени изпити в чужбина. 
Модул „Управление на проекти” – Регистър на проектите – курсови проекти, дипломни работи, дисертации, 
университетски проекти. Управление на дейностите по проекта. Организации, участващи в проекта. Екип на 
проекта. Отчет на работата по проекта. Справки за проекти – списък на регистрираните проекти, справка за 
проекта, справки за екипи по проекти. 
Модул „Управление на договори” – Регистър на договорите. Трудови договори. Университетски договори. 
Договори за студентска мобилност. Договори за преподавателска мобилност. Договори с 
докторанти.Справки договори – справка за сключени договори, извлечения от регистъра на договорите, 
справка за договори с потребители на кадри в университета. 
Модул „Управленски анализи” – Генериране на справки и отчети. Генериране на периодични статистически 
справки във формат, изискван от МОН. 
Модул „Акредитация и академични правила” – Акредитирани специалности. Справка за акредитирани 
специалности. 
Анкетни проучвания – Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове 
и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на 
административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка 
на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове 
на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели. 
Модул „Партньори” – Регистър на партньорите.Мобилност на студенти и преподаватели – заявления за 
студентска мобилност, заявления за преподавателска мобилност. Решение от конкурса за мобилност. 
Справки за партньори – справка за партньорска организация, извлечение от Регистъра на партньорите, 
справка за мобилност на студенти, справка за мобилност на преподаватели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


