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АНТИКРИЗИСЕН  ПЛАН 
за мероприятията по осигуряване и подобряване 
 на образователния процес в ТДУ „Гр. Цамблак” 

 
1.Организация на кандидат-студентската кампания 

1.Изготвяне на график за провеждане на агитационна кампания -2017, включващ 
дати, населен пункт, учебно заведение и отговорно лице. Графикът се прилага  

                                                                                                                  (Приложение № 1). 
2.Изготвяне на план за провеждане на мероприятията по кандидат-студентската 

кампания на ТДУ. Планът се прилага (Приложение № 2). 
 

2.Осигуряване на качествен учебен процес 
1.Анализ на съдържанието на учебните планове, с цел корекция на съдържанието и 

привеждането им в съответствие с Европейската рамка. 
срок: до 01.09.2017г. 

изпълнител: проректор по учебната дейност 
 

2.Разработка на нужната документация за дейността на университета по осигуряване на 
качествено образование: Регламент за комисия по качеството на образованието на равнище 
ВУЗ и Катедри. 

срок: до 01.06.2017г. 
изпълнител: отговорен по качеството на образованието 

 
3.Разработка на методически указания за изготвянето на учебни програми (курикулуми), 

с цел унификация и привеждане в съответствие с европейските стандарти.  
 срок: до 01.08.2017г. 

изпълнител: проректор по учебната дейност 
 

4.Организация на проверка на курикулумите при участие на експерти от други ВУЗ, 
работодатели и студенти. 

срок: до 01.08.2017г. 
 
 
 
 



5.Създаване на съвместни учебни програми с партниращи ВУЗ и интернационализация 
на учебните планове. 

срок: до 01.11.2017г. 
 

6.Реализиране и развитие на академичната мобилност на студенти и преподаватели. 
срок:  2017-2018  учебна година 

 
7.Разширяване на прилагането на интерактивните методи на преподаване и средства на 

обучение. 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: преподавателският състав 
 

8.Внедряване в преподаването на наличните електронни ресурси и разработване на нови. 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: преподавателският състав 
 

9.Провеждане на тематични семинари с преподавателите за внедряване на 
информационните технологии в учебния процес. 

срок: в течение на учебната година 
изпълнител: ръководителите на Катедри 

 
10.Разработване на методически пособия в съответствие със съвременните изисквания и 

особеностите на региона и страната. 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: преподавателският състав 
 

     11.Снабдяване с нова учебно-методическа литература 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: ръководителите на Катедри 
 

12.Издаване на университетски годишници, монографии, учебници и помагала. 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: ръководителите на Катедри 
 

3.Обезпечаване на оптимален преподавателски състав. 
1.Привличане на преподаватели с научни степени от партниращи университети в 

България (В. Търново и Русе), както и от молдовски ВУЗ. 
срок: до 01.08. 2017г. 

изпълнител: проректор по учебната дейност 
 

2.Привличане за преподаватели в ТДУ на бивши випускници, защитили 
докторантура, или обучаващи се в докторантура. 

срок: до 01.07. 2017г. 
изпълнител: проректор по учебната дейност 

 
3.Провеждане на индивидуални беседи с педагогическия персонал за насърчаване и 

мотивиране за придобиване на научна квалификация докторантура.        срок: до 01.09 2017г. 
изпълнител: проректор по учебната дейност 

 
4.Работа с най-добрите випускници за ориентиране към академична кариера. 

срок: до 01.08 2017г. 
изпълнител: проректор по учебната дейност 

 
5.Привличане на преподаватели по румънски език с научни степени от Молдова и 

Румъния. 
срок: в течение на учебната година 

изпълнител: проректор по учебната дейност 



6.Провеждане на постоянно действащи научно-методически семинари за повишаване 
квалификацията на преподавателския състав. 

срок: в течение на учебната година 
изпълнител: проректор по учебната дейност 

 
7.Разработка на концепция за кадровата политика на ТДУ 

срок: до 01.09. 2017г. 
изпълнител: началник отдел Кадри; юрист 

 
8.Разработка на методика за атестация на научно-дидактическия състав. 

срок: до 01.09. 2017г. 
изпълнител: началник отдел Кадри;  

научно-методическа комисия 
 

9.Разработка на Стратегия за насърчаване и мотивиране на младите специалисти. 
срок: до 01.10. 2017г. 

изпълнител: началник отдел Кадри; юрист; 
научно-методическа комисия 

 
  10.Разработка на Регламент за научната дейност на университета (вид научна 
дейност, планиране, поддръжка, оценка и значимост, критерии за оценка на научната 
дейност). 

срок:01.09.2017г. 
изпълнител: научно-методическа комисия; 

проректор по научната дейност 
 

11.Разработка на методически указания за написване на научни и научно-методически 
публикации. 

срок:01.09.2017г. 
изпълнител: научно-методическа комисия; 

проректор по научната дейност 
 

4. Развитие на материално-техническата база; методическо и информационно 
осигуряване на образователния процес. 
 
1.Оборудване на две аудитории със съвременни електронни технически средства: проектори 
и интерактивни дъски. 

До декември 2017 г.  
(ст. сътрудник по техническите средства) 

 
2. Саниране на фасадата на учебен корпус 2; смяна на дограма.  

до декември 2017 г. 
(Проректор по административно-стопанската дейност Тулуш С.В.) 

 
3. Закупуване на интерактивни дъски 

до декември 2017 г. 
(ст. сътрудник по техническите средства) 

 
4. Снабдяване с 5 персонални компютъра 

до януари 2018 г. 
(ст. сътрудник по техническите средства) 

 
5. Създаване и внедряване на електронен библиотечен каталог 

до януари 2018 г. 
(ст. сътрудник по техническите средства) 

 

Изготвил: Проректор по научна дейност на ТДУ, ст.преп. Д.ТЕРЗИ 



Приложение № 1 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ 
Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак» 

                                                                                 доц. д-р М.ПАСЛАР 
                                                                                  ___________________ 

 
ГРАФИК 

за рекламната кандидат-студентска кампания  
на ТДУ „Гр. Цамблак” 2017/2018 учебна година 

 
Дата Отговорен за 

изпълнението 
Населен пункт 

12 май И.Гарановская 
В.Невзорова 

г.Кагул: 
лицеи Румянцев и Д. Кантемир 
медицински колеж 
индустриално-педагогически колеж 

15 мая М.Рябой 
К.Кириллов 
Юля Куртева 

г.Чадыр-Лунга – 3 лицея 
г.Твардица, с.Кортен 
с.Валя-Пержей 

12 мая  Касап Иван 
Бузаджи Иван 

г.Вулканешти 
с.Чишмикьой 
с.Чумай 

18 мая М.Калчева 
М.Коларь 
А.Калчев 

с.Копчак 
Лицей № 1 и 2 

17 мая С.Хорозов 
А.Злобина 
Н.Руссев 

Светлое – аграрен колеж 
с.Конгаз 
с.Кирсово 
гр.Комрат – 3 лицея 

19-20 
мая 

Л.Бурукова 
Н.Руссев 
В.Великсар 
Кристина Карагуца 
Дмитрий Касим 

Украйна: 
гимназии в Болград 
с.Огородное 
с.Червоноармейское 
с.Трояны 
Ренийский район 

15 мая А.Микульский 
Н.Мостовой 

г.Тараклия, лицей „Ив.Вазов” 

 
 

Изготвил и контролиращ графика: ст. преп, Дора Терзи 
Проректор по учебната дейност 

 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
 

                                                             УТВЪРЖДАВАМ 
                                                                                  Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак» 

                                                                  доц. д-р М.ПАСЛАР 
                                                                    ___________________ 

 
ПЛАН 

За рекламна кампания по приема 2017-2018 учебна година 
ТДУ „Гр. Цамблак”  

 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТГОВОРЕН 

1 Агитационна работа в лицеите на район 
Тараклия и близките населени 
пунктове(разпостранение на рекламни 
материали, срещи с випускниците на 
лицеите, аграрния колеж в Светлое, 
медицинския колеж и индустриално-
педагогическия колеж в Кагул)  

в течение на 
учебната 
година 

Завеждащите 
катедри, 
преподавателския, 
състав, 
студенти 

2 Организация и провеждане на „Дни на 
отворените врати” 

май Проректор по 
учебната дейност; 
ръководителите на 
катедри 

3 Подготовка на стенд с рекламни материали 
за специалностите в университета 

май Началник на учебния 
отдел 

4 Разпостранение на рекламни материали във 
всички лицеи в Тараклийски район, АТО 
„Гагаузия” 

март-април Инспектор  
А. Злобина 
Секретар П. Барган 

5 Взаимодействие с медиите (интервюта, 
репортажи, радиопредавания) 

в течение на 
учебната 
година 

Ректор; Проректор 
по учебната дейност; 
Началник на учебния 
отдел 

6 Актуална информация в сайта на 
университета на страницата на 
„Абитуриент” 

май-август Учебен отдел; 
Администратор на 
сайта М. Сухинина 

7 Участие в панаири на 
образованието,организирани от службата по 

заетостта 

април-юни Отговорник по 
възпитателната 
работа д-р  
В. Великсар 

8 Подготовка на издаване на специален брой 
на университетския вестник за 
постъпващите в ТДУ 

април-юли Редакционната 
колегия на вестника 

9 Рекламна информация за специалностите в 
ТДУ, поместена в справочниците за 
абитуриенти 

март-май Ректор на ТДУ; 
Секретар на ТДУ 

10 Информация за ТДУ в медиите в Украйна 
„Роден край” 

април Ректор доц. д-р  
М. Паслар 

11 Рекламна кампания в учебни заведения в 
Болградски, Ренийски, Измаилски район на 
Украйна 

април-май Отговорник по 
международната 
дейност С. Цибарня 

12 Организиране на кръгли маси с участие на 
випускници от лицеите в Тараклия 

в течение на 
учебната 
година 

Отговорник за 
възпитателната 
работа д-р  
В. Великсар 

 
Изготвил графика: Проректор по учебната дейност на ТДУ, ст. преп. Д. Терзи 


