
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната 

художествена академия носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на 

Министерството на образованието и науката. 

 

 

Националната художествена академия ще представи резултатите  

по проект BG051PO001-3.1.08-0025  

„Усъвършенстване на системата за управление в Националната художествена академия  

чрез въвеждане на Автоматизирана университетска информационна система“  

на заключителна пресконференция на 28 октомври от 11:00 часа 

в галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

Разработването на Автоматизирана университетска информационна система за нуждите на 

Националната художествена академия и въвеждането й в действие води до повишаване 

резултатността на дейностите на управленския и преподавателския състав в НХА, подобрява 

системата на управление, чрез автоматизиране на процесите, оптимизирано планиране и по-

ефективна комуникация. Системата повишава и качеството на обучението в НХА, като осигурява 

достоверна информация, необходима за оценка, подобряване на дейностите по планиране на 

учебната и административна работа и ефективна обратна връзка с алумните. 

 

Основни дейности реализирани по проекта: 

1. Организация и управление на проекта. 

2. Доставка на консумативи. 

3. Доставка и инсталация на компютърно оборудване. 

4. Избор на изпълнител за анализ на изискванията, проектиране, разработване и внедряване на 

Автоматизирана университетска информационна система в НХА. 

5. Анализ на процесите и изискванията на НХА. 

6. Проектиране на Автоматизирана университетска информационна система за НХА. 

7. Разработване на Автоматизирана университетска информационна система за НХА. 

8. Внедряване на Автоматизирана университетска информационна система. 

9. Информиране и публичност на изпълнението на проекта. 

10. Одит на проекта. 

 

Проектът обхваща пълния обем от студенти, преподаватели и административен персонал на 

Националната художествена академия. 

 

Реализирани ползи за студентите, използвайки АУИС: 

– бърза и точна информация за условията и правилата за провеждане на административните 

процедури: кандидатстване за стипендии, за общежитие и по-ефективна комуникация с 

администрацията; 

– информация за седмично разписание, учебни планове; 
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– график за провеждане на изпитни сесии и проследяване на резултатите от тях в електронното 

студентско досие; 

– информация за допълнителна квалификация на студентите и участие в проекти; 

– бързо и своевременно получаване на справки за студентско положение, удостоверения, 

академични справки, служебни бележки; 

– по-кратки срокове за издаване на дипломи за висше образование. 

 

Реализирани ползи за преподавателите, използвайки АУИС: 

– информация относно броя и интересите на кандидатстудентите; 

– достъп до информация за студентското състояние на обучаващите се; 

– информация за мнението на студентите за учебните дисциплини и курсове; 

– облекчаване на процедурите по материално-техническо осигуряване на учебния процес; 

– спестяване на време и усилия за организацията на обучението и отчитането на седмичната им 

заетост; 

– електронно канидатстване и осъществяване на научните и художествено-творчески проекти на 

НХА. 

 

Реализирани ползи за ръководството и административния персонал, чрез АУИС: 

– оптимизиране на организацията на учебния процес и дейности свързани с материалното 

осигуряване; 

– ефективно и ефикасно изпълнението на ежедневните ангажименти с кандидатстудентите, 

студентите, преподавателите и алумните; 

– възможности за планиране и отчитане на натовареността на преподавателите; 

– текуща информация за ангажираността на преподавателите и за цялостната организация на 

учебния процес; 

– бързо и своевременно издаване на изискуемите от студентите документи; 

– по-ефективно сътрудничество с МОН, МК и партниращи организации; 

– оптимизация на обработването на данни и статистическа информация за генериране на всякакъв 

вид отчетни документи. 

 

Постигнатите резултати от проекта и бъдещото му функциониране и развитие съответстват и на 

редица показатели от Рейтинговата система за висшите училища в Република България, което ще 

позволи на НХА да затвърди позицията си на водеща институция в професионалното направление 

„Изобразително изкуство“. С това голямо и ценно нововъведение НХА укрепва своята актуалност 

на модерна и развиваща се институция. 

 


