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КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ
Отговорен служител
Друг персонал

Наименование на процеса

Процес: Научноизследователска
дейност

Зам. ректор по НИД

Цели на процеса
Осъществяване на научноизследователска
дейност, публикуване на постигнати резултати
и трансфер на знание чрез образователния
процес.

Ключови индикатори за изпълнение
- брой публикации по видове
- брой участия в проекти по видове
- брой цитирания
- резултати от изследователска дейност,
приложени в образователния процес
- издание Научни трудове
- издание Сборник доклади
- брой публични лекции
- брой научни форуми

Ръководители Професионални
направления

Рискове
- неблагоприятни промени в законодателната
уредба
- необосновано завишаване на държавните
изисквания за развитие на академичния
състав
- допълнително усложняване на
акредитационните процедури
Възможности
- участие в изследователски мрежи
- участие в съвместни проекти
- увеличено външно финансиране за
изследователска дейност

Свързани документи и процеси
Наредба за
научноизследователската дейност
Наредба за развитие на
академичния състав
Наредба за прием и обучение на
докторанти
Процедура за вътрешни проекти
Планове и отчети по НИД

Действия за третиране на рискове/възможности
- подобряване на възрастовата структура на
академичния състав по категории
- повишаване квалификацията на академичния
състав
- подкрепа при изпълнение на изследователски
проекти
- подкрепа при участие в научни форуми в
страната и чужбина
- подкрепа на публикационна активност
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Взаимодействащи процеси
1. Административни дейности
2. Организиране на научни
форуми
3. Договори за възложени услуги
4. Договори за сътрудничество

Входни елементи на процеса
1. Планиране на НИД
2. Взаимодействие с бизнеса
3. Участие в
изследователски проекти
4. Минимални държавни
изисквания

Взаимодействащи процеси
1. Образователен процес
2. Атестационни процедури
3. Акредитационни процедури
Контроли
1. Изисквания на нормативната уредба
2. Съответствие на стандартите за
програмна и институционална
акредитация
3. Съответствие с изискванията на
стандартите за управление на
качеството
4. Спазване на етичен кодекс
Процес
Планиране на НИД; провеждане на
научни изследвания; публикуване на
резултати от изследователска дейност;
актуализиране на учебен материал;
работа по проекти

Изходни елементи на процеса
1. Научни публикации
2. Присъдени научни степени
3. Успешни атестационни
процедури
4.Успешни конкурси за
академични длъжности

Ресурси
1. Човешки ресурси – брой и
квалификация на академичен състав
2. Финансови ресурси
3. Информационни ресурси, канали за
комуникация, информационна
инфраструктура
4. Научни бази данни
5. Материална база, оборудване,
средства за измерване
Взаимодействащи процеси
1. Осигуряване на ресурси
2. Обучение на персонал
3. Поддържане на оборудването
4.Финансово счетоводни дейности
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Ефективност / ефикасност

1. Изпълнение ва планове за НИД
2. Изпълнение на стратегическите и оперативните цели
3. Повишена акредитационна оценка
4. Финансова устойчивост
5. Поддържане на висок имидж
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