МАНДАТНА ПРОГРАМА
НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 2015-2019
МИСИЯ
Основата мисия на ръководството е запазване лидерското място и авторитета на
Националната художествена академия като висше учебно училище в професионално
направление „Изобразителни изкуства”. Главната цел е утвърждаването й като
притегателен център за млади таланти, повишаване качеството на обучението,
конкурентността и реалната връзка между образованието, научните изследвания и
бизнеса, съобразени с целите и приоритетите на Европейската комисия за модернизиране
на системите за висше образование в Европа по стратегическа програма 2020.

ВИЗИЯ
За изпълнение на тази основна мисия, ръководството на НХА си поставя следните
основни задачи:
Организация и провеждане на пълноценен учебен процес, съобразен със съвременните
изисквания и стандарти за качество в образованието.
Координация и проектна реализация на научната и художествено-творческата дейност.
Приложимост на експертния потенциал на академичния състав.
Развитие и специализиране на изложбената и галерийна дейност на НХА.
Активност по отношение на сключване на международни договори и участие в проекти.
Отговорно стопанисване и контрол на материална база.
Въвеждане на финансови стандарти и адекватност на възнагражденията;
Информираност и видимост в обществото

ДЕЙНОСТИ
Необходимите за изпълнение на така поставените задачи дейности са както следва:
Организация и провеждане на пълноценен учебен процес, съобразен със
съвременните изисквания и стандарти за качество в образованието.
Непрестанно усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание, програми и
документации, съобразени с международните стандарти в сферата на висшето
образование.
Подобряване на организацията и дисциплината на учебния процес, развиване и
модернизиране на методиките на преподаване.
Специализирано технологично и информационно насищане на специалностите.
Развиване на интердисциплинарни образователни и обучителни начинания и проекти
между катедрите и специалностите, насърчаване на обменните процеси на студенти и
преподаватели.
Подписване на рамкови договори за сътрудничество, информация и взаимодействие с
всички образователни институции, потенциални източници на заинтересовани от
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обучение в НХА – средни художествени училища с различни профили, училища с
разширено преподаване по изобразително изкуство и др.
Успешно провеждане на процедурите по институционална и програмна акредитация, за
защитаване на високите ни акредитационни оценки.
Координация
и
проектна
реализация
на
научната
и
художественотворческата дейност. Приложимост на експертния потенциал на
академичния състав.
Разработване на комплексна дългосрочна програма за художествено-творческата и
научната дейност на студентите и преподавателите в НХА.
Стимулиране на проектното начало, чрез разработване на изследователски и творчески
проекти.
Повишаване на критериите за качество на разработваните дисертации.
Издигане на авторитета на библиотеката на НХА като уникален информационен център,
специализиран в областта на визуалните изкуства, чрез системно обогатяване на фонда
и въвеждане на съвременните технологии за неговото дигитализиране.
Укрепване и разширяване на музейната сбирка на НХА чрез дигитализацията на фонда,
неговото попълване и решаването на проблемите на неговата материална база.
Разширяване и обогатяване на изложбената политика на галерия „Академия”.
Провеждане на широка обществена рекламна кампания за по-нататъшното
популяризиране на дейността на галерия „Академия“ като изложбен и културен център
за национални и международни събития.
Активност по отношение на сключване на международни договори и участие
в проекти.
Продължаване на дейността по Програмата за международен обмен и мобилност
Еразъм+ 2014-2020.
Разширяване на партньорската мрежа от сродни учебни институции, с които се сключват
нови споразумения за партньорство с по-широк профил в областта на визуалните
изкуства в страни във и извън Европейския съюз.
Прилагане на чуждестранния опит и успешни практики в образователния процес с цел
обогатяване и надграждане на методиката на обучение в НХА.
Продължаване на традиционни международни прояви, иницииране и реализация на нови
съвместни международни проекти, изложби, конференции и др.
Разработка и реализация на съвместни проекти с институции и организации от други
страни в областта на визуалните изкуства.
Разширяване на членството на НХА в консорциуми на сродни образователни институции
за провеждане на съвместно обучение.
Отговорно стопанисване и контрол на материална база.
Основна задача е изготвянето на проект за Етап 1 за обект: Разширение и реконструкция
на сградата на НХА на ул. „Шипка” 1, който в най-голяма степен да отговаря на
функциите на сградата и нейната лесна поддръжка. Търсене на начини за финансиране
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на строителството, което да обезпечи успешната му реализация, с високо качество, което
ще допринесе за правилното и функциониране и нейната надеждна експлоатация.
Създаване на организация за оборудването и обзавеждането на сградата, предоставена от
община Бургас за бъдещия филиал на НХА.
В дългосрочен план, осигуряване на проект и финансиране за изграждане на крило, което
да приюти постоянната музейна експозиция.
Създаване на действена организация за опазване, поддръжка и функциониране на
материалната база за обезпечаване на нормалното протичане на учебния процес и
непрестанно подобряване условията за живот в общежитието и творческите бази.
Въвеждане на финансови стандарти и адекватност на възнагражденията.
Търсене на допълнителни възможности за финансиране и разпределение на средствата,
чрез привличането на спонсори, потребители и дарители, както и чрез създаването на
привлекателни форми в подготвителните и квалификационните курсове.
Участие в различни програми и проекти като се създаде екип от специалисти, които да
следят обявените национални и европейски програми и да подготвят нужната
документация за кандидатстване.
Оптимизиране на разходите за хонорувани преподаватели.
Информираност и видимост в обществото
Предоставяне на точна и ясна информация на преподаватели, студенти и администрация
за случващото се в Академията за постигнатите резултати и за взетите решения.
Оптимизиране дейността на администрацията за преодоляване на бюрократичните
усложнения.
Актуализация и усъвършенстване на автоматизираната университетска информационна
система и увеличаване показателите на НХА в „Рейтинговата система на висшите
училища”.
Търсене на все по-голяма видимост в обществото на нашето висше учебно заведение чрез
предоставянето на актуална и навременна информация за успехите и намеренията,
отразяващи уникалността и авторитета на НХА.
Обогатяване на вече установените връзки с медиите и бизнес-организации с нови
рекламни стратегии.
Обновяване и професионално обслужване на сайта на Академията за допринасяне на
пряк достъп до информация и лесната му разпознаваемост.
Създаване на електронна платформа за изкуство, която да предоставя поле за изява на
нашите студенти и преподаватели.

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА АС НА 27.04.2016 г.
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