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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН 
ФОНД 
ОП „Развитие на човешките 
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Title of the project Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно 
развитие на преподавателите в Тракийски университет 

Coordinating organisation 
Факултет „Техника и технологии“ 

Website 
http://ftt.uni-sz.bg/edu/ 

Password / login if necessary for website - 

ЦЕЛИ: Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни 
методи на обучение за интелектуалното, професионалното и личностно развитие на преподавателите. 
1. Създаването на условия, стимулиращи придобиване и повишаване на професионалната и педагогическа 
квалификация на преподавателите, насочена към  качеството на обучение, развитието на технологиите и 
изискванията на бизнеса. 
2. Поставяне на младите преподаватели в екипна среда за повишаване на активността им в търсене на 
знания за професионална квалификация и саморазвитие в научната кариера. 
3. Осигуряване на непрекъснат процес на учене, актуализиране на знания и усъвършенстване на умения.  
4. Надграждане и апробиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в 
Тракийски университет, с възможности за диференцирано заплащане на труда. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
* Разработена е методика и анкета за проучване потребностите на преподавателите от ТрУ от повишаване 
на тяхната квалификация и кариерното им развитие. 
* Организирани и проведени са 10 обучителни курсове и един семинар в областите: специализирани 
компетентности – CAD проектиране; методика на академичното преподаване и научноизследователската 
дейност; чуждоезиково обучение; съвременни методи за преподаване чрез ИКТ – интегриране на 
интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене, виртуални лаборатории В 
курсове за повишаване на квалификацията се включиха 46 преподаватели от ТрУ, преминали общо 120 
обучения.  
* Разработено и издадено е „Ръководство за работа с интерактивна дъска eBeam” , предназачено за 
академичния състав на ТрУ, за да подпомогне повишаване квалификацията на преподавателите относно 
използване на съвременни интерактивни средства в процеса на преподаване. 
* Проучена е удовлетвореността на преподавателите от проведените обучения. 
* Разработени са критерии и система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в ТрУ, с 
възможности за диференцирано заплащане на труда.  

 

 
 
 
 
 
 
 


