ПРАВИЛНИК
ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ /УНИЦЕО/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Този правилник урежда основните задачи, устройството и структурата, управлението,
финансирането и дейността на Университетски научноизследователски център за електронно
обучение / УНИЦЕО/ .
Чл.2 УНИЦЕО е специализирано звено на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, което
цели създаването и по-нататъшното развитие на научноизследователския и образователен
капацитет на Софийски университет в областта на електронното обучение във всичките му форми редовно и задочно обучение - за образователните степени „бакалавър”, „магистър”, „доктор”,
както и за осигуряване на квалификацията и преквалификацията на кадри за средното и висше
образование.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 3 УНИЦЕО е създаден с цел обединяване усилията на академичния състав на Софийския
университет ‘’ Св.Климент Охридски ‘’, работещ в различни научни сфери: педагогика (обща,
специална, начална и предучилищна, андрагогика), информатика и информационни технологии,
психология, социология, семиотика, медии и култура, методика на преподаването, за осигуряване
на качествено електронно обучение и научни изследвания в тази област.
Чл. 4 Научноизследователски задачи:
4.1. перманентно проучване на образователния и научноизследователски потенциал на
академичния състав на Софийския университет и създаване и обновяване на матрицата на
компетенциите и дейностите, свързани с всички аспекти на електронното учене с цел тя да бъде
пълноценно използвана от Центъра.
4.2. перманентно изследване на състоянието на електронното учене в Република България и
възможностите за повишаване на неговото качество.
4.3. идентифициране, дефиниране и систематизиране на групи от образователни потребности на
професионалистите в сферата на образованието, отговорни за създаването на образователни
контексти с интегрирани в тях ИКТ.
4.4. разработване на модели на образователен контекст, които да отговарят на типични
образователни потребности, и на характеристиките за качествено електронно учене.
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Чл. 5 Задачи с образователен характер
5.1. разработване, проектиране и предоставяне на образователни програми за магистри,
докторанти, постдокторанти и специализанти в областта на електронното учене. Програмите ще се
разработват и въвеждат във всички форми на обучение.
5.2. създаване и реализиране на образователни програми в областта на електронното обучение за
преподаватели и служители на Софийски Университет и други висши учебни заведения, експерти
на МОН и регионалните му структури, директори и учители от среднните училища.
Чл. 6 Задачи с научно-информационен характер:
6.1. Разпространение и популяризиране на резултатите от изследвания в областта на електронното
обучение, проведени от преподаватели, докторанти и млади учени, при условията на предоставяне
на авторското и сродните му права в полза на СУ.
6.2. Създаване и поддържане на Web site на Центъра, предлагащ информация за развитието на
дейностите и постигнатите резултати във вид на ресурси, публикации, доклади и пр.
6.3. Поддържане на научно он-лайн списание с публикации, написани и редактирани от докторанти
и членовете на изследователския екип на Центъра;
6.4. Провеждане на он-лайн консултации на учители и обучаващи, работещи в областта на
електронното обучение;
6.5. Публикуване на резултатите от изследванията в печатни и електронни български и чужди
научни издания, при спазване на реда, предвиден във вътрешните актове на СУ норметивните
актове.
6.6. Популяризиране на дейността на центъра, Магистърската програма “ИКТ в образованието” и
Докторантската програма сред учителите и директорите чрез регионалните инспекторати по
образование, други държавни структури и публичния сектор .
6.7. Провеждане на ежегодни семинари с образователен и информационен характер.
6.8. Разпространяване на резултатите от дейността на Центъра чрез постиженията на учените в
него, представяни на международни конференции и публикации в утвърдени международни
научни списания.
6.9. Провеждане на международни конференции.

III.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 7 Ръководството на УНИЦЕО се осъществява от ръководител, Управителен съвет и
Консултативен съвет.
Чл.8 Управителният съвет се състои от 5 / пет / хабилитирани щатни преподаватели и от Ректора
на СУ , представляван от упълномощен заместник ректор, както следва :
8.1. Един член на УС от Факултет по педагогика;
8.2. Един член на УС от Факултет по математика и информатика;
8.3. Трима членове на УС са преподаватели, водещи занятия в катедри по методика , по
предложение на зам. ректора по научната и проектна международна дейност и деканите на
Факултет по педагогика и ФМИ, определени със заповед на Ректора;
Чл.9 За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани преподаватели, доказали своя
принос в областта на електронното обучение в България и чужбина.
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Чл.10 Управителният съвет координира цялостната научноизследователска, образователна и
информационната дейност на центъра.
Чл. 11 От състава на УС се избира ръководител, с мандат 4 /четири/ години, който се назначава от
Ректора със заповед.
Чл.12 Ръководителят отговаря за координирането на научноизследователските
Центъра, за неговото управление, включително финансиране и отчитане.

дейности на

Чл. 13 Консултативният съвет се състои от 5 /пет/ експерти за решаването на определени задачи,
изискващи експертно, специализирано мнение.
Чл.14 Съставът на Консултативния съвет се определя от Управителния съвет за мандат от 4 години
и се назначава със заповед на Ректора.
Чл. 15 В заседанията на Консултативния съвет могат да вземат участие ръководителят и членовете
на Управителния съвет.

IV. МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ и ФИНАНСИ
Чл. 16
-

Основни източници на финансиране на УНИЦЕО са :
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ;
ДАРЕНИЯ , СПОНСОРСТВО;
СУМИ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОРИ и ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ;
ВСЯКАВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ , КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И НЕ СА В
ПРОТИВОРЕЧИЕ С РАЗПОРЕДБИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТА. ‘’

Чл. 17 Контролът по дейността се извършва чрез ежегодни отчети за изпълнение на задачите пред
Ректорското ръководство и факултетите-участници, като проектната дейност се отчита
съдържателно и финансово според правилата на съответните финансиращи органи /български и
международни/.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18 Правилникът може да се изменя и допълва по предложение на Управителния съвет,
Ректорското ръководство, Академичния съвет и Общото събрание .
Чл.19 Всяко предложение се утвърждава от Академичния съвет и става неразделна част от
настоящия правилник.
Чл. 20 Настоящият Правилник е приет от Академичния съвет на основание чл. 72, ал. 5 от
Правилника за устройството и дейността на СУ и влиза в сила от ....... ................... Протокол N:
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