
МАНДАТНА ПРОГРАМА  

И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  

(2020 - 2023) 

 

Стратегическа цел 

Утвърждаване общественото признание на УХТ като водещ национален 

център за образование и наука, подготвящ инженери, технолози, 

мениджъри и икономисти за  хранителната и биотехнологичната 

индустрия и туризма.   

 

Оперативни цели и мерки 

1. Осигуряване на качествено обучение, ориентирано към студента и 

гарантиращо неговата конкурентоспособна подготовка и реализация на 

пазара на труда.  

1.1. Поддържане високи оценки от националната акредитация на  

професионални направления 5.12 Хранителни технологии, 5.11 Биотехнологии, 

5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика, 5.13 Общо инженерство, 5.4 Енергетика, 3.9 Туризъм и 5.1 

Машинно инженерство в рейтинговата система на висшите училища в България 

и търсене на възможности за запазване на професионално направление 3.8 

Икономика. 

1.2. Периодично актуализиране на учебните планове с акцент върху 

интердисциплинарния подход, развитие на ключовите компетентности за учене 

през целия живот, езиково обучение, цифрови и социални компетентности, 

стопанските и правните науки. 

1.2.1. Разкриване на нови интердисциплинарни бакалавърски и магистърски  

специалности, ориентирани към динамиката на пазара на труда. 

1.2.2. Създаване на конкурентни бакалавърски и магистърски специалности за 

мотивирани студенти, със завишени  възможности за мобилност, обучение на 

чужд език, частично обучение в чужди университети, включително с участието 

на международни партньори на УХТ и възможност за получаване на втора 

диплома. 
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1.2.3. Разработване на система за целево финансиране на катедри,  обучаващи 

студенти по платени магистърски специалности. Премахване на ограничението 

за минимален брой студенти за сформиране на група в ОКС „Магистър“. 

Повишаване на мотивацията на преподавателите за осигуряване и обучаване на 

магистри в съответните специалности. 

1.3. Разработване на компетентностни профили по специалности съгласувани, с 

представители от бизнеса, работодателските и браншовите организации в Р. 

България. 

1.4. Разширяване на професионалната квалификация на обучаваните студенти 

посредством създаване на хибридни специалности, приложение на 

информационните технологии в хранителната индустрия и туризма, както и  

засилване на практическото обучение в реална работна среда. 

1.5. Дигитализация на УХТ-средата чрез развитие и оптимизиране на 

интегрираната система за управление на процесите в университета. 

1.5.1. Осигуряване на достъп до високоскоростен интернет във всички точки на 

територията на УХТ. 

1.5.2. Развитие на е-библиотека и подходящо архивиране с цел съхраняване на 

научното ноу-хау на УХТ. 

1.5.3. Осигуряване на преференциални условия за достъп до мобилни 

устройства за студенти, преподаватели и служители. 

1.5.4. Модернизиране на web сайта на УХТ с пълноценна версия на английски 

език и мобилно приложение. 

1.5.5. Създаване и ефективно използване на електронни университетски 

платформи за комуникация между студенти, докторанти, преподаватели и 

служители. 

 

2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване 

на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите 

на обучаваната генерация студенти. 

2.1. Подобряване на резултатите от обучението като се увеличи приносът на 

самостоятелната извънаудиторна дейност и на текущия контрол при формиране 

на крайната оценка по съответната дисциплина.  
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2.2. Създаване на условия за обучение и оценяване в електронна среда чрез 

използване на електронни платформи и съвременни инструменти за проверка 

на знанията. 

2.4. Включване на представители на бизнеса в обучението на студентите. 

2.5. Преход към SMART-образование посредством създаване на интегрирана 

среда с високо интелектуални компоненти. 

2.5.1. Мрежово взаимодействие на участниците и споделяне на ресурси. 

2.5.2. Постоянно обновяване на учебното съдържание чрез активно използване 

на научна информация и знания, поместени в отворени образователни ресурси. 

2.5.3. Постоянно актуализиране на формите, средствата и методите за 

реализация на обучението. 

2.5.4. Популяризиране и достъп до постиженията на академичния състав на 

УХТ чрез обучителни и лични блогове. 

2.5.5. Актуализиране на подходите за организация и управление на 

образователната дейност: интеграция с научните изследвания и реалния сектор 

за повишаване на качеството на образование. 

2.6. Мотивиране на участниците в обучението и създаване на условия за 

активно ангажиране в образователна, научно-изследователска и 

предприемаческа активност. 

2.6.1. Организиране на студентски пространства за споделени идеи и проекти, 

бизнес инкубатор. 

2.6.2. Учредяване на съвместни ежегодни награди с бизнес и медии за изявени 

студенти и изследователи. 

2.7. Осигуряване на плавен преход и свързаност на средно и висше образование 

чрез провеждане на входящи курсове за установяване на ниво на подготовка; 

извеждане на учебна практика и дисциплини на основата на партньорства със 

средни училища. 

 

3. Реализиране на съвременна маркетингова концепция за кандидат-

студентската кампания. 

3.1. Разширяване на кръга от потенциални кандидат-студенти, подобряване на 

подбора им, включване на представители от българската диаспора в чужбина, 
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мотивиране за обучение в УХТ на потенциални кандидати, избрали чужди 

университети. 

3.2. Привличане на кандидат-студенти от широк кръг сфери, необхванати 

досега от КСК, свързани с интересите на мениджмънта, иновациите и 

реализацията на продукти от хранително-вкусовата промишленост, както и 

контрола на качеството и законосъобразността при тяхното производство и 

реализация. 

3.3. Активно присъствие на УХТ в различни средства за масова информация. 

Използване на разнообразни електронни форми на комуникация с кандидат-

студентите (интернет, сайт на УХТ, социални мрежи и др.). 

3.4. Онлайн организиране и осъществяване на всички дейности по 

кандидатстудентската кампания в съчетание с традиционните присъствени 

форми.  

 

4. Повишаване авторитета на УХТ чрез институционално надграждане, 

комуникация и участие в университетски мрежи. 

4.1. Развитие на съвместни учебни програми и участие в университетски 

мрежи.  

4.1.1.  Създаване на съвместна програма в областта на хранителните технологии 

и диететиката с Медицински Университет-Пловдив и Национална Спортна 

Академия. 

4.1.2. Партньорство с Аграрен Университет-Пловдив в областта на туризма, 

технологията на виното и пивото и общото инженерство. 

4.1.3. Партньорство с Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ в 

областта на икономиката. 

4.1.4. Партньорство с Университета по библиотекознание и информационни 

технологии и Лесотехническия университет в областта на науките за 

информиране (Informing science), дигитална трансформация, интелектуалната 

собственост и културата. 

4.2. Сключване на двустранни договори с чуждестранни университети. 

Синхронизиране на учебните планове на участниците в договорите по 

конкретни специалности. Осъществяване на съвместна образователна дейност 

на базата на общи стандарти, договорености и технологии. Провеждане на част 
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от обучението на студенти в университети-партньори на УХТ. Издаване на 

двойни дипломи при спазване на съответните законодателства. 

4.3. Активен обмен и ползотворна мобилност на студенти, преподаватели и 

служители по програма Еразъм+ и други форми на сътрудничество. 

4.3.1. Насърчаване на различните форми на трансгранична академична 

мобилност. 

4.3.2. Кандидатстване за харта по програма Еразъм+ 

4.3.3. Разширяване на обхвата на междуинституционалните договори по 

програма Еразъм+  

4.3.4. Повишаване на броя на реализираните мобилности по програма Еразъм+ 

4.3.5. Разработване на проекти за финансиране на мобилности чрез ключова 

дейност 2 на програма Еразъм+. Подпомагане на екипи от УХТ за 

кандидатстване и реализиране на проекти по ключови дейности на програма 

Еразъм+. 

 

5. Развитие на научната дейност и на научната инфраструктура.  

5.1. Създаване на Международен научен консултативен съвет на Университета 

по хранителни технологии по модела на водещи световни университетски и 

научни центрове. 

5.2. Активизиране на проектната дейност.  

5.2.1. Участие в проекти по програми Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.  

5.2.2. Участие в други научни проекти по европейски програми с 

международни партньори.  

5.2.3. Привличане на утвърдени консултантски екипи за осигуряване на 

проектно финансиране . 

5.2.4. Участие в национални научни програми. 

5.3. Стимулиране на публикационната активност на преподавателите. 

Въвеждане на финансова бонус-система за авторите на научни публикации в 

престижни списания, индексирани в научните бази данни. 
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5.4. Подобряване на научната инфраструктура. Целево закупуване на научна 

апаратура и изграждане на общоуниверситетски научно-изследователски 

център с осигурен свободен достъп за докторанти и изследователи от УХТ. 

5.5. Активизиране дейността на Центъра за изследователски проекти и 

трансфер на технологии за подобряване на сътрудничеството между наука и 

бизнес/индустрия. Сключване на договори за научно обслужване (аналитично 

и/или технологично) на фирми. 

5.6. Увеличаване дела на младите преподаватели, участващи в научни проекти. 

5.7. Увеличаване броя на студентите, участващи в научни проекти. 

Организиране на студентски научни форуми и публикуване на резултатите в 

сборници. 

 

6. Позициониране на УХТ като обучителен център и център за научна и 

развойна дейност, отворен към бизнеса и външния свят. 

6.1. Създаване на Консултативен съвет към Ректора от изявени публични 

личности за лобиране в полза на УХТ пред държавните и международни 

институции. 

6.2. Ежегодно актуализиране на приоритетите и задачите, свързани с участието 

на УХТ в „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и 

туризма“.  

6.3. Регламентиране участието на гост-лектори от състава на „Бизнес 

университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма“, 

Консултативния съвет към ректора, държавните институции и водещи 

университети от страната и чужбина в различни форуми на УХТ. 

6.4. Реализиране на партньорски проекти с работодателските и браншовите 

организации за разработване на компетентности профили в браншове от 

хранителната и биотехнологичната индустрия и туризма. 

6.5. Повишаване на ефективността на практическото обучение в реална работна 

среда и на дела на преподавателите, ангажирани практически в сектора. 

6.6. Създаване на Комуникационен борд по храните като дискусионна 

платформа за коментари на академичната общност по обществено значими 

въпроси, свързани с храните. 
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6.7. Образование и учене през целия живот. Повишаване на участието в 

продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности. 

6.7.1. Разширяване дейността на ЦПК чрез индивидуални и групови 

специализации, следдипломни квалификации, валидиране и сертифициране на 

умения и компетентности.  

6.7.2. Работа с изявени студенти в областта на науката, иновациите и 

предприемачеството. 

6.8. Създаване на консорциум за развиване на промишлеността и услугите в 

региона съвместно с други средни и висши училища и бизнес организации. 

6.9. Разширяване на платформата за институционално партньорство чрез 

членство на УХТ в представителните национални работодателски организации 

– АИКБ, БСК и БТПП. 

 

7. Актуализиране на системата за планиране и отчитане на нормативната 

заетост на академичния състав. 

7.1. Анализ на дейностите, адаптиране и диференциране на показателите за 

формиране на общата нормативна заетост на академичния състав. 

7.2. Създаване на механизми за обвързване на отделни дейности – учебна, 

проектна и научно-изследователска със системата на възнагражденията. 

7.2.1. Променени вътрешни правила за работната заплата. 

7.2.2. Регламентиране на възможност за допълнителни възнаграждения на 

преподаватели и служители, които организират и провеждат учебна дейност на 

чужд език със студенти от ОКС „Бакалавър“ и/или „Магистър“ платено 

обучение.. 

7.2.3. Регламентиране на възможност за допълнителни възнаграждения за 

преподаватели и служители, които организират и провеждат учебна дейност със 

студенти от ОКС „Магистър“ платено обучение. 

7.2.4. Регламентиране на възможност за допълнителни възнаграждения за 

авторите на научни публикации в престижни списания, индексирани в научните 

бази данни. 
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8. Разработване на стратегия за обезпечаване на учебната и научно-

изследователската дейност с академичен персонал, притежаващ опит и 

експертиза в съответното професионално направление.  

8.1. Създаване на процедура, осигуряваща планомерност и приемственост при 

осигуряване на академичен персонал, притежаващ опит и експертиза в 

различните професионални направления в УХТ.    

8.1.1. Разработване на катедрени, факултетни и университетска процедури за 

определяне на средно- и дългосрочни нужди от осигуряване на академичен 

персонал. 

8.1.2. Разработване на проектоплан за привличане на нови членове на 

академичния състав в УХТ, съобразно нуждите на учебната и научно-

изследователската дейност в университета. 

8.1.3. Активно стимулиране на кариерното израстване (придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности) и повишаването на 

квалификацията на членовете на академичния състав в УХТ. 

8.1.4. Преструктуриране на дейностите за въвеждане на данни в регистрите на 

НАЦИД. 

8.1.5. Увеличаване на броя на преподавателите, изпълняващи националните 

минимални изисквания за научни степени и академични длъжности. 

8.2. Създаване на условия за привличането и задържането на млади 

преподаватели в УХТ. 

8.2.1. Активен подбор и обучение на докторанти за нуждите на УХТ. 

8.2.2. Изпреварващ ръст на увеличение на заплатите за преподавателска 

длъжност асистент, спрямо общия ръст на възнагражденията в УХТ. 

8.2.3. Увеличаване дела на младите преподаватели, участващи в научни 

проекти. 

8.3. Тематични срещи между катедрените колективи и академичното 

ръководство за взаимно информиране и своевременно разрешаване на 

проблеми. 
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9. Развитие и оптимизиране на интегрираната система за управление на 

процесите в УХТ. 

9.1. Модернизиране на системата за електронно и дистанционно обучение. 

9.2. Одит на Интранет (опорната мрежа) на университета и отстраняване на 

проблемите. 

9.3. Изграждане на мрежа за видео наблюдение обхващаща учебните корпуси и 

дворното пространство между тях. 

9.4. Въвеждане на система за електронно управление на документооборота в 

УХТ с цел улесняване на административното и финансово обслужване. 

9.5. Осигуряване на възможност на разпоредителите с финансови средства 

(декани на факултети, директор на департамент, ръководители на първични 

звена и проекти) да имат електронен достъп в реално време до данните, 

свързани с финансовата отчетност. 

 

10. Поддържане и модернизиране на изградения сграден фонд.  

10.1. Преоборудване на аули със съвременно обзавеждане  и осветление.  

10.2. Облагородяване и вертикална планировка на околоблокови пространства, 

зелени площи за отдих и паркоместа.  

10.3. Ремонтиране на студентско общежитие, спортна зала и плувен басейн на 

УХТ чрез механизмите на публично-частното партньорство. 


