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ЦЕЛИ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
през 2017 г.

гр. София

ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР за 2017 г.

1. Повишаване качеството на учебния процес и практическата насоченост на обучението.
2. Подобряване организацията по планирането и отчитането на научно-изследователската дейност.
3. Повишаване на административния капацитет на МВР.
4. Повишаване квалификацията на преподавателския състав

Отговорни структури
Водеща
Партньор/и
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

1

2

3

Очакван резултат

4

5

6

Индикатори за изпълнение
Целеви
Текущ /заложен в
/отчита се реално
началото на годината
постигнатото в
края на отчетния
период/
7

8

Цел 1. Повишаване качеството на учебния процес и практическата насоченост на обучението.
1.1.
Актуализиране
на учебната
документация и
провеждане на
обучение в
съответствие с
целите на МВР
за 2017.
1.2. Развитие на
системата за управление
на качеството.

1.1.1. Преглед на
и изготвяне на
предложения за
промени в
учебната
документация в
съответствие с
целите на МВР.

Октомври

АМВР
ЦСПП
ЦБПС

ДЧР
Основни
структури на
МВР

Провеждане на
обучение в
съответствие с
целите на МВР.

Контрол по изготвяне на
документацията и
планиране на обучението

Брой обучени
служители

1.2.1. Изготвяне
на отчети от
проведени
анкетирания на
обучаеми.
Провеждане на
вътрешни одити.

Ноември

АМВР
ОУИД

Факултети
Административни
звена на АМВР

Повишаване
ефективността на
учебния процес.

Изготвяне на текущи
анализи и отчети.

Брой анкетирани
обучаеми.

1.3.Получаване на
акредитация по
образователната и
научна степен
„доктор”по докторска
програма „Техника на
безопасността и
противопожарна
техника”.

1.3.1. Участие в
работата на
експертни групи
на НАОА

Декември

Декан,Зам.декан,
Ръководители
на катедри

Отдел УИД,
Административно
звено по
качеството

Изготвяне на
доклад за оценка
от НАОА

Утвърждаване на
програма за работа в
експертни групи на
НАОА

Получаване на
акредитация за
обучение по
докторска
програма
„Техника на
безопасността и
противопожарна
техника”.

Отчитане
напредъка
по
изпълнение
на
планираните
дейности и
постигнатите
резултати
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1.4.Получаване на
акредитация по
образователната и
научна степен
„доктор”по докторска
програма „Защита на
населението и народното
стопанство в критични
ситуации”

1.4.1. Участие в
работата на
експертни групи
на НАОА

Декември

Декан,Зам.декан,
Ръководители
на катедри

Отдел УИД,
Административно
звено по
качеството

Изготвяне на
доклад за оценка
от НАОА

Утвърждаване на
програма за работа в
експертни групи на
НАОА

Получаване на
акредитация за
обучение по
докторска
програма
„Защита на
населението и
народното
стопанство в
критични
ситуации”

Цел 2. Подобряване организацията по планирането и отчитането на научно-изследователската дейност.
2.1. Провеждането на
фундаментални и
приложни изследвания,
осигуряващи със
съвременни научни
знания учебния процес,
дейността на
Министерството на
вътрешните работи и
други ведомства

2.1.1.
Разработване на
изследователски
теми, свързани с
приоритетните
направления на
дейността на
МВР.

Октомври
2017 г.

АМВР

МОН
Основни
структури на
МВР

Разработени
изследователски
теми
способстващи
ефективното
изпълнение на
приоритетните
направления на
дейност на МВР.

Аналитични отчети,
защитени дисертационни
трудове и научни
публикации.

Количество
продукти на НИД
, участия в
представяне на
научните
разработки на
АМВР на научни
форуми.

2.2.
Управление
на
научноизследователската
дейност в съответствие
със
системата
за
наблюдение и оценка на
научноизследователската
дейност

2.2.2 Провеждане
на
научни
изследвания за
нуждите на МВР

31.03.2017

Ректор

Декани на
факултети
МОН

Публикации
с
очаквана
значимост
за
обществото брой
членства
в
международни
научни мрежи;
брой членства на
членовете
на
изследователския
състав
в
международни
научни
дружества.

Отчетност на
резултатите от
научноизследователската
дейност

Оценка на НИД
въз основа на
обективни
и
измерими
международно
признати
показатели
по
три
основни
критерия:научни
резултати;
научен
капацитет;
и национална и
международна
разпознаваемост

ДЧР; основни
структури на
МВР

Успешна
подготовка на
обучението на
служители от
МВР.

Участие в
Координационната група
на МВР по подготовката
на служителите.

Брой подготвени
служители на
МВР.

Цел 3. Подобряване на административния капацитет на МВР.
3.1 Участие на АМВР в
дейността по
подготовката на
България за
председателството на ЕС
през 2018 г.

3.1.1.
Провеждане на
обучения по
специфична
тематика и
езиково обучение

Декември
2017 г.

АМВР
ЦСПП

3.2. Провеждане на
обучения за
професионална
подготовка на
служителите за
ефективно изпълнение
на основните дейности
на МВР.

3.2.1.
Декември
АМВР
Изпълнение на
2017 г.
ЦСПП
График за
ЦБПС
професионалното
обучение с и без
откъсване от
работа на
служителите от
МВР .
Цел 4. Повишаване квалификацията на преподавателския състав.
4.1. Развитие на
4.1.1. Атестиране Декември
Ректор
Академичния състав
на академичния
състав

ДЧР , основни
структури на
МВР

Повишена
ефективност на
изпълнението на
основните
дейности на
МВР, чрез
професионалното
обучение.

Брой планирани курсове.

Брой служители
успешно
завършили
курсовете.

Комисия по
атестиране

Подобряване
качеството на
обучение

Оценка на дейността на
преподавателския състав

Подобряване
дейността на
преподавателския
състав

4.2. Повишаване
квалификацията на
ръководния състав по
управление на учебния
процес

Директори на
ЦСПП; декани на
факултети

Формиране на
нови знания и
умения у
ръководния
състав.

Актуализиране на
учебно-плановата
документация.

Брой обучени
служители.

4.2.1.
Провеждане на
обучение по
управление в
съответствие с
целите на МВР.

Ноември

Ректор
ЦСПП

ПРЕДЛАГА: (п)
РЕКТОР НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
СТАРШИ КОМИСАР
Доц. д-р Неделчо Стойчев

