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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 Главна Дирекция „Структурни фондове и международни 

образователни програми към Министерство на образованието, младежта и науката. 

НХА представя резултатите по проект BG051PO001-4.3.04-0046 

„Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на 

висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“ 

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

ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Период на проекта от 29.10.2012 г. до 29.06.2014 г. 

Обща стойност: 494 313. 02 лв. 

 

 

Цел на проекта 

Електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на обучението e важен 

фактор за гарантиране на висококачествено преподаване и учене за студентите от всички 

образователно-квалификационни степени на обучение в Националната художествена 

академия.  

Реализирани бяха заложените цели по проекта, които гарантираха висококачествено 

преподаване и учене за студентите от НХА: 

 изграждане на електронен център за дистанционно обучение и услуги, осигурен с 

необходимите квалифицирани академични преподаватели и експерти; 

 генериране на интернет-базирано учебно съдържание чрез ангажиране на 

преподавателския състав на НХА в разработването на приложими учебни планове, 

електронни модули – части от курсове;  

 разработване и прилагане на научно обоснована педагогическа методология за 

реализиране, поддържане и оценка на качествено електронно дистанционно обучение чрез 

прилагане на ориентиран към студентите персонализиран подход на обучение.  

 

За изпълнение на целите бяха реализирани дейностите: 

 Организация и управление на проекта – създаден екип от експерти.  

 Доставка на консумативи;  

 Доставка и инсталация на компютърно оборудване;  

 Доставка на специализирана софтуерна платформа за електронно обучение;  

 Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма за 

дистанционно обучение;  

 Обучение на преподавателския състав, административния персонал и на студенти 

от НХА за работа със софтуерната платформа за е-обучение;  

 Създаване на методология за провеждане на електронна форма на дистанционно 

обучение. Обучение на преподавателския състав за прилагане на методологията;  
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 Изготвяне на учебното съдържание на електронните курсове и модули и за 

електронни учебни пособия;  

 Електронно дистанционно обучение на студенти. /допълващо обучителния процес 

по време на редовните им занятия./ 

 

937 студенти бяха обхванати в обучение за използване електронни форми на дистанционно 

обучение  

39 преподаватели ппреминаха обучение за работа със софтуерната платформа,  

11 представители на административен и научно-помощен персонал преминаха обучение за 

работа със софтуерната платформа. 

 

За обезпечаване на дейността по проекта се осигури оборудване: 

 1софтуерна платформа хардуер  

 1 сървър  

 1 графична работна станция 

 3 преносими компютъра 

 2 скенера 

 1 мултифукционално устройство 

 1RACK-32U-6x6x12  

 1UPS 

 

Резултати: 

 Електронен център за дистанционно допълващо обучението в НХА. 

 Осигурено хардуерно оборудване и специализиран софтуер ; доставен и инсталиран 

хардуер – сървър и периферия; графична работна станция и 3 преносими компютри; 

сканираща и копирна техника – 2 скенера и мултифукционално устройство;  

 Изработена е методология за унифициране методите за създаване на учебното 

съдържание и за дизайна на допълващите обучението електронни форми и организирането 

на специално обучение на преподавателския състав на Академията. 

 Разработено учебно съдържание - създадени  51 електронни курса, 54 електронни 

модула и 70 електронни учебни помагала по 105 учебни дисциплини. 937 студента 

завършили успешно един или повече електронни курсове и/или модули. 


