
СТАНДАРТ ЗА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА РЕДОВНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НБУ 
І. Учебна работа 

Отчитане по Наредбата за заетостта на редовните 
преподаватели 

Отчитане по Системата за допълнително заплащане на 
извънаудиторна заетост на редовните преподаватели Показатели 

Конкретни показатели Средства Конкретни показатели 

1. Аудиторни занятия 
(в лекционни и 
тренингови курсове 
/семинар, упражнение, 
индивидуален курс/)  

- представяне на учебен материал – 
лекционно и диалогично; 

- екипно обсъждане на учебен материал 
(семинар, упражнение); 

- обучение в индивидуални курсове по 
изкуствата. 

- използване на 
интерактивни методи на 
преподаване; 

- ползване на технически 
средства. 

- обучение в методи и техники за преподаване. 

2. Извънаудиторни 
занятия (стаж, 
практика, практикум, 
проект, семинар в 
извънучебно време, 
самостоятелна работа) 

а) Заетост 
- извънаудиторно представяне на учебен материал (музей, 
природна среда и т.н.), семинар в извънучебно време; 

- ръководство на проект и самостоятелна работа; 
- провеждане на практикуми и ръководство на стажове и практики. 
б) Подготовка 
- влагане на основната информация в страницата на курса; 
- разработване (обновяване) на учебни материали и средства, тестове и 
задания за самостоятелна работа. 

а) Заетост 
- поддържане на дискусионен форум в уеб-сайта; 
б) Подготовка 
- съставяне и експертна оценка на изпитни материали за ТОП и ООИУ (за 
преподаватели, които не водят ООК за умения през семестъра). 

- влагане на учебни материали за електронно обучение - виртуална 
лекция, радиолекция, видеолекция, учебен филм, допълнителни 
учебни материали (статии, реферати, есета, статистически данни, 
графични, аудио- и видео-материали, библиографии и др.). 

3. Текущ контрол и 
изпити 

- провеждане на текущо оценяване 
и/или семестриален устен и писмен 
изпит. 

- устен изпит – отговор на 
зададен въпрос, участие в 
дискусия, ролева игра, 
презентация, превод, 
коментар и др.; 

- писмен изпит - отговор на 
зададен въпрос, тест, 
самостоятелна работа 
(казус, задача, преглед 
на литература, доклад, 
есе, реферат, резюме и 
коментар на текст, 
курсова работа, проект, 
практическа разработка 
и др.). 

- оценяване на кандидат-студенти и студенти (за преподаватели, които не 
водят ООК за умения през семестъра). 

 
ІІ. Изследователска (творческа) работа  

1. Изследвания - разработване (обновяване) на учебник или издаване на научна 
монография (в рамките на планираното в личния формуляр); 

- други запланувани публикации. 

- разработване (обновяване) на учебник или издаване на научна 
монография (над планираното в личния формуляр); 

- разработване/обновяване на монографичната част на специализиран курс; 
- участие с доклад на национални/международни научни форуми; 
- редакторска работа, съставителство; 
- превод на научна публикация и осигуряване на авторски права. 

2. Творческа дейност - изяви или участия в прояви с лични изпълнения или творби от 
името на НБУ. 

- изяви или участия в прояви с лични изпълнения или творби от името на 
НБУ (над планираното в личния формуляр). 

3. Проектна дейност - сключване на договори с външни организации за приложни 
изследвания. 

- участие в изследователски (творчески) проекти; 
- осъществяване на консултантска дейност. 



ІІІ. Работа със студенти и докторанти 
Конкретни показатели 

Показатели Отчитане по Наредбата за заетостта на редовните 
преподаватели 

Отчитане по Системата за допълнително заплащане на 
извънаудиторна заетост на редовните преподаватели 

1. Консултации и 
научно ръководство 

- приемни часове (консултации); 
- научно ръководство на студенти и докторанти. 

 

2. Изследователски 
(творчески) проекти 

- работа със студенти в изследователски (творчески) проекти; 
- осъществяване на съвместни публикации и творчески изяви. 

 

 
ІV. Организационна и обществена работа  

Конкретни показатели 
Показатели Отчитане по Наредбата за заетостта на редовните 

преподаватели 
Отчитане по Системата за допълнително заплащане на 
извънаудиторна заетост на редовните преподаватели 

1. Програмна дейност - разработване (обновяване) на учебни курсове и програми.  

2. Участие в 
управлението и 
развитието на НБУ 

- участие в работата на университетски съвети и комисии; 
- участие в др. общоуниверситетски дейности (разработване на 
нормативни документи, планове и др.); 

- иницииране на нова дейност. 

- писмени и устни преводи. 

3. Популяризиране на 
НБУ 

- организиране на публични академични и творчески прояви в/извън 
НБУ (конференции, школи, семинари, изложби, концерти, ревюта, 
спектакли, филми, литературни четения, премиери на книги и др.); 

- публикуване на популярни статии и интервюта. 

- изнасяне на публични лекции; 
- организиране на дарителски акции и други форми на благотворителна 
и обществено полезна дейност. 

4. Привличане на 
обучаеми 

- организиране на срещи с кандидат-студенти; 
- осигуряване на работни места за завършващи студенти. 

- осигуряване на стипендии за студенти. 

5. Международна 
дейност 

- иницииране и разработване на съвместни програми с чужд 
университет; 

- участие и координация на международни образователни и 
изследователски (творчески) проекти. 

- работа с чуждестранни Еразъм-студенти. 

 


