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ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременните тенденции в развитието на висшето образование налагат прилагане 

на европейски и световни стандарти и добри практики за развитие на електронни и 

дистанционни форми на обучение. Необходимостта от изграждане и развитие на 

икономика, основана на знания, налага изисквания за продължаващо обучение и 

допълнително повишаване квалификацията. Налага се тенденцията обучаваните да 

очакват повече възможности за избор – какво, къде, кога и как да учат, в зависимост от 

индивидуалните си потребности. Част от тях имат нужда от периодично повишаване на 

квалификацията без да се налага да отсъстват от работа. Всичко това поставя висшите 

училища пред предизвикателството да предлагат (предложат) комплексни 

образователни услуги онлайн, включително и възможност за придобиване на 

образователно-квалификационни степени. Електронното обучение има потенциала да 

промени начина на преподаване и учене. Този вид обучение не може да се разглежда 

като алтернатива на традиционните методи, но в комбинация с тях може да повиши 

качеството и да обогати тяхното преподаване. Съвременната образователна система 

налага  усъвършенстване на начините на учене,  и именно дистанционното обучение 

предоставя такива възможности – повишаване стандартите на учебния процес, 

разширяване на участието в ученето през целия живот, индивидуализиране на учебния 

процес и създаване на предпоставки за обогатяване на учебния опит и качеството на 

учене.  

 

ВИЗИЯ 

 

 Превръщане на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в международно 

разпознаваема и престижна образователна, научноизследователска и културна 

институция, която използва иновативни информационни и комуникационни технологии 

при създаване и предлагане на електронни продукти и услуги, в притегателен център за 

провеждане на електронно и дистанционно обучение на студенти, чрез предлагане на 

съвременни алтернативни начини за учене,. както и удовлетворяване на потребностите 

на бизнеса и обществото.  

  



МИСИЯ 

 

Предоставяне на висококачествено висше образование, което да осигурява 

успешна професионална и личностна реализация на завършилите студенти. Разработване 

на политики, правила и процедури, разгръщане на модерна информационна и 

комуникационна инфраструктура и кадрово осигуряване на качествени електронни и 

дистанционни форми на обучение. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

 Въвеждане на електронно и дистанционно обучение, което предоставя нови 

възможности и начини за учене, както и използването им за осъществяване на 

научноизследователска дейност; 

 Утвърждаване на ДФО като форма на обучение, равнопоставена на редовното и 

задочното обучение и като алтернатива за обучение през целия живот, съобразена 

с изискванията на съвременното състояние и тенденциите в развитието на 

висшето образование; 

 Повишаване качеството на обучение и научноизследователската работа и 

създаване на подходящи условия за провеждане на електронно обучение (вкл. 

дистанционни форми на обучение - ДФО); 

 Изграждане и поддържане на авторитета на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ като образователна институция предлагаща качествено е-обучение 

(дистанционно обучение) и преподаване; 

 Създаване на условия за улесняване на достъпа до образователни услуги за 

обучаеми от други държави, както и на студенти със специални образователни 

потребности (СОП) и в неравностойно положение. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Образователна дейност 

Качеството на образованието на студентите в университета се гарантира чрез 

съобразяване с националните и международните стандарти и прилагане на добри 

практики. Създадена е организация за разработване и одобрение на учебна документация 

за дистанционна форма на обучение,. В университета действа система за контрол и 

прозрачност на процедурите за проверка и оценка на знанията на студенти в 

дистанционна форма на обучение, като те са изготвени в съответствие с 



Университетската система за качество. Университетът регламентира и подкрепя 

използване на съвременни методи за е-обучение в съответствие с държавните изисквания 

за съответните образователно квалификационни степени и форми на обучение. 

 

2. Преподавателски състав  

Университетът осигурява условия и възможности за повишаване на 

квалификацията и за кариерно развитие на преподавателския, административния и 

техническия състав в областта на дистанционното обучение. Осигурена е постоянна 

техническа и логистична подкрепа за преподавателите. Университетът подкрепя 

участието на екипите, провеждащи и осигуряващи ЕДФДО и на преподавателския състав 

в научноизследователски и (или) образователни проекти, семинари и конференции в 

областта на ЕДФО. Периодично се организират и провеждат събития за разпространение 

и усвояване на добри практики в областта на ЕДФО. 

 

3. Информационна инфраструктура и материално техническа база 

Университетът осигурява, развива и поддържа информационна инфраструктура и 

материално-техническа и база, необходима за реализиране на ефективно дистанционно 

обучение. Център за дистанционно обучение (ЦДО) осигурява дейността по планиране, 

организация и провеждане на ДФО.  

 

4. Конкурентоспособност на обучението 

Създава се организация за проследяване на реализацията на завършилите 

обучението студенти. Периодично ще проучва мнението на работодателите за 

качеството на образователните услуги и ще се провеждат сравнителни анализи за 

постиженията на дистанционните студенти и студентите в традиционните форми на 

обучение. Университетът подкрепя иновациите в преподаването, ученето и оценката на 

качеството, прилагани в ЕДФО. 

 

5. Осигуряване на качество на обучението 

Университетът има изградена вътрешна система за наблюдение, оценяване, 

поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение (вкл. ДО). Предлага 

конкретни механизми за повишаване на качеството на образователните услуги – 

проектно финансиране, използване на иновативни методи за обучение, усвояване на 

добри практики и др. 



 

 

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ 

Стратегията за развитие на електронно и дистанционно обучение в ЮЗУ е 

разработена в съответствие със следните документи: 

 

 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;  

 Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на 

обучение във висшите училища от 2004 г.;  

 Изискванията на НАОА за акредитация на професионално направление със 

заявени специалности в дистанционна форма на обучение  

 „Стратегия по заетостта”, приета от МС.  

 Стратегия за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“ 2012-2020 

 Национална стратегия за ускорено внедряване на ИКТ в образователната 

система на Република България (2014 – 2020). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Стратегията е приета с Решение от Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, Протокол № 12 от 30 ноември 2016 година 

 

 


