
Стратегия  

 

за развитие на катедра „Правни науки“ 

за периода 2015-2020 година 



 
Стратегията за развитие на катедра „Правни науки“ е разработена в съответствие с 

приложимите международни, национални и вътрешно нормативни актове: Закон за 

висшето образование, Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България за 

периода 2014 – 2020 г., Стратегия „Европа 2020”, Национална стратегия за учене през 

целия живот за периода 2014-2020 г., Закон за развитието на академичния състав в 

РБългария, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, 

Иновационна стратегия на Р България и мерки за нейната реализация, Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, Стратегия за ефективно 

прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката 

на Република България (2014-2020), Регламент № 1291/2013 на Европейския парламент и 

на съвета; Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 

(2014-2020), Мандатна програма на ИУ-Варна за периода 2011-2015 г. и Стратегия за 

развитие на ИУ-Варна за периода 2015-2020 г. 

Целта на разработената стратегия е утвърждаване на катедра “Правни науки” в  

Икономически университет-Варна като самостоятелно първично звено за обучение по 

правни дисциплини  и повишаване на научния потенциал на академичния й състав, както 

и  създаване на условия за благоприятно позициониране на катедрата, чрез адекватно на 

промените в средата развитие за периода 2015 – 2020 г. в следните основни 

направления: 

 Учебна дейност, извънаудиторни форми на работа със студентите, 

преподавателска подкрепа на студенти за участие в значими и престижни конкурси, 

състезания и други форми на студентско включване. 

 Научноизследователска дейност на членовете на катедрата, 

изследователска продуктивност и внедряване на продукти на научноизследавателската 

дейност в практиката. 

 Кадрово развитие на членовете на катедрата. 

 Комуникации на катедрата с целевите й аудитории, които да отразяват 

значими намерения и резултати, свързани с основните дейности на катедрата; 



 Прозрачно управление на катедрата в съответствие с нормативната база 

на ИУ – Варна в полза на студентите и докторантите, академичния състав на катедра 

„Правни науки“ и ИУ-Варна; 

 Социален живот на катедрата, който да сплотява академичния състав и 

стимулира индивидуалната активност в полза на развитие на катедра „Правни науки“ ; 

 Източници за финансиране на дейностите на ниво катедра „Правни 

науки“. 

 

Промени в средата, които следва да бъдат разглеждани като рискови за развитието 

на катедра „Правни науки“ 

 Неблагоприятна демографска среда, която в разглеждания период ще се 

отрази негативно върху количествените измерения на приема (брой кандидатстващи лица 

за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и брой приети лица за обучение в ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“) като цяло за университета и това неминуемо рефлектира 

върху дейността на катедрата; 

 Повишаване търсенето от страна на населението в РБългария на 

образователни продукти извън страната; 

 Съществена промяна в мотивацията на лицата за включване в образователни 

процеси; 

 Стимулирането на „промени“ в сферата на образованието, които повишават 

разходите, но не допринасят за повишаване на ефективността на образователните и 

научноизследователските процеси; 

 Неблагоприятни промени, които биха могли да засегнат финансирането на 

образователните институции и др. 

 

Промени в средата, които следва да бъдат разглеждани като възможност за 

развитието на катедра „Правни науки“ 

 Разработването на нови технологии, засягащи образователния процес; 

 Наличието на множество програми за финансиране на образованието и 

научните изследвания; 



 Засилен интерес за обучение в докторски програми от страна на български и 

чужди граждани. 

 Нарастване на необходимостта от профилирани  правни знания в рамките на 

специалностите на ИУ-Варна; 

Стратегията за развитие на катедра „Правни науки“ е ориентирана към 

трайна и нарастваща активна дейност на академичния й състав за повишаване  

позициите на катедрата в академичните среди и продължаване на традициите, 

заложени още при основаването на висшето училище. 

 

Основни приоритети на стратегията 

 Засилване на  научния интерес към правните дисциплини, администрирани 

от катедра „Правни науки“ ; 

 Повишаване качеството на обучението и стимулиране развитието на 

потенциала на студентите икономисти изучаващи основополагащи и специални правни 

дисциплини. 

 Стимулиране на извънкласни форми на студентско включване в значими 

състезания / форуми/ и други форми, които да допринасят за подобряване на имиджа на 

катедра „Правни науки“ сред аудиториите и повишаване на търсенето на избираеми 

правни дисциплини; 

 Повишаване на квалификацията на членовете на академичния състав на 

катедра „Правни науки“ чрез използване на всички предоставени възможности от 

работодателя и други институции в страната и чужбина; 

 Създаване на условия за ускоряване развитието на научноизследователския 

потенциал на академичния състав и докторантите в катедрата; 

 Полагане на усилия за сътрудничество със субекти от практиката- съд, 

прокуратура, адвокатура, представителите на нестопанския сектор и др. 

 Повишаване на конкурентоспособността и мобилността на преподаватели и 

докторанти чрез разширяване на участието им в национални и международни 

образователни и изследователски проекти. 



 Успешно реализиране членовете на катедрата в сферата на научните 

постижения чрез активно включване в разработване на специализирани и 

интердисциплинарни проекти 

 

 

 

Основни задачи в рамките реализацията на стратегията 

 

1. Поддържане и повишаване качеството на обучение на студентите  по 

правни дисциплини, администрирани от катедра „Правни науки” чрез 

модернизация на учебната дейност в унисон с развитието вътрешните за 

висшето училище, както и на европейските образователни стандарти и 

практики: 

1.1. Актуализиране на учебната документация в ОКС „бакалавър”, „магистър” и 

ОНС„доктор“ в синхрон с развитието на правната наука, актуалното 

законодателство и при спазване на традициите в преподаването на правни 

дисциплини. В тази връзка прилагане на принципа на гъвкавия подход, както към 

образователните изисквания, така и предвид изискванията на съответната 

квалификация, компетенции на специалиста от съответната образователна степен 

и нуждите на пазара на труда. Необходимостта от промяна в съдържателен, 

структурен и количествен аспект е с оглед съответствие на учебната 

документация с политиката на висшето училище и потребността на отделните 

специалности от специализирани правни знания в конкретни насоки. 

1.2. Поддържане на академична среда за качествено обучение и подготовка на 

специалисти с реални правни знания.  

1.3. Повишаване на броя на задължителните дисциплини в учебните планове и 

програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър. 

1.4. Разработване на избираеми дисциплини с оглед особеностите на професионалните 

направления в университета. 

1.5. Обективно оценяване знанията на студентите. 



1.6. Стимулиране участието на партньори от практиката в процеса на преподаване, 

подготовка и участие в упражнения посредством пренасяне на опита от реални 

казуси в учебна среда. 

1.7. Стимулиране и мотивиране усвояването на знания, умения и компетенции от 

студентите, самостоятелната им работа, работата им в екип и осигуряване на по-

ефективна обратна връзка в процеса на обучение.  

1.8. Специално внимание да се отдели на развитието на професионалните и ключовите 

компетенции на студентите за увеличаване на тяхната конкурентоспособност и 

пригодността им за ефективна работа с нормативните актове в професионалната 

им реализация. 

1.9. Прилагане на съвременни образователни стратегии и подходи, поставящи 

студентите в центъра на образователния процес. 

1.10. Създаване на система от мерки за поощряване на изявени студенти с цел 

тендеция за мотивиране получаването на реални и обективни знания, 

приложима в механизма на оценяване и формиране на крайния изпитен 

резултат.  

1.11. Своевременно и обезпечаване  на учебния процес с учебници и помагала по 

съответните правни дисциплини, които са актуални по съдържание и 

атрактивни по начин на представяне на материята 

1.12.  Периодично осъвременяване на конспекти  по съответните дисциплини в 

съответствие с актуалната учебна документация. 

1.13. Създаване и поддържане високо качествено ниво на докторантски програми, 

с цел засилване интреса към тях и установяване на мотивационна 

удовлетвореност на обучаващите екипи от съхраняване научни знания, подходи и 

традиции. 

2. Активизиране на научноизследователската дейност на академичния състав 

и ускоряване на академичното развитие чрез: 

2.1. Активизиране на научноизследователската и публикационната дейност в 

индексирани и реферирани издания. 

2.2. Провеждане на публични обсъждания и дискусии по актуални промени на 

законодателството 

2.3. Обсъждане на трудове на членовете от катедрата. 



2.4. Стимулиране активното развитие на кариерата на академичния състав на катедра 

„Правни науки“ чрез придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности. 

2.5. Разширяване на научното сътрудничество със сродни правни катедри в други 

висши училища, обучаващи студенти-икономисти по правни дисциплини в 

страната и чужбина. 

2.6. Активно партньорство с представители на практиката- съд, прокуратура, 

адвокатура и др. и публичната администрация за осигуряване на изследователски 

проблеми за разрешаване и проектно включване. Извършване на съвместни 

мероприятия при съчетаване по възможност на теория с практика. 

2.7. Включване на студентите и докторантите в различни форми на научна и 

изследователска дейност. 

2.8. Организиране на публични събития, чрез които да се популяризира развитието на 

катедра „ Правни науки“ и да се оповестяват значими резултати на членовете на 

академичния състав, докторантите и катедрата като цяло. 

3. Изграждане на собствена положителна визия на катедрата чрез активна 

комуникация с целевите аудитории 

3.1. Поддържане и развитие на имиджа на катедра „Правни науки” и на катедрения 

състав чрез интензивна обществена активност –инициатви за организиране на 

кръгли маси, публични лекции,дискусии, присъствие на културни и социални 

меропрития и инициативи  

3.2. Активизиране на участията на членовете на академичния състав на катедра 

„Правни науки“ в конференции в  страната и чужбина, което да подобри 

разпознаваемостта на катедрата и да стимулира включването в национални и 

международни изследователски екипи. 

3.3. Активизиране участието на академичния състав в национални и международни 

научно-образователни проекти и програми. 

3.4. Активизиране на професионалните контакти и поддържане на устойчиви 

връзки с преподаватели в сродни катедри в страната и чужбина. 

3.5. Системно проследяване реализацията на докторантите. 



3.6. Организиране и активно участие при провеждане на публични обсъждания и 

дискусии по актуални промени на законодателство; 

4. Рационализиране и активиране на връзките на катедрата със студентите и 

докторантите 

4.1. Поддържане на ефективен контакт със студентите и докторантите съобразно 

целите, задачите на катедра „Правни науки“. 

4.2. Стимулиране участието на  докторантите в катедрени мероприятия. 

 

5. Управление на катедрата 

5.1. Поддържане на висока степен на организираност и структурираност на 

документацията на катедрата. Архивиране на документацията. 

5.2. Упражняване на контрол на качеството на учебния процес чрез стриктно 

изпълняване на утвърдените правила и процедури за контрол. Качествено 

административно обслужване на студентите и членовете на академичния състав. 

5.3 Упражняване контрол на качеството на научно - изследователската дейност, 

мотивиране усилията на катедрените членове към активно включване в научна 

работа и продължаващо научно израстване и усъвършенстване. 

 

6. Усъвършенстване системата на социални контакти и връзки между 

преподавателите в катедрата 

6.1. Развитие на нови форми на общуване и сплотяване на членовете на катедрения 

състав. 

6.2. Разширяване на катедреното и между катедреното партньорство по повод обичаи, 

символика, празници, ценностна система, социални каузи и други. 

 

7. Финанси на катедрата  

7.1. Използване на възможности за финансиране на научни форуми със средства, 

отпускани чрез кандидатстване и одобряване на проекти по Наредба 3 и участие 

в конкурси организирани от научноизследователския институт на ИУ-Варна. 

7.2. Финансиране чрез фондове на ЕС на образователни и научно-изследователски 

проекти на катедрата в рамките на проекти на ИУ-Варна. 



7.3 Набиране на средства от бизнеса /партньори от практиката/ по линия на 

спонсорство и контрол за тяхното изразходване. 

 

 

Стратегията е приета на заседание на катедра „Правни науки“ с  

протокол № 7/18.02.2016г.     

 

    

                                                                       Академичния състав на катедра „Правни науки“ 

      

 

 

 


