БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПЛАН

ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
през 2013 г.

№

ДЕЙНОСТ
ЗАДАЧА

I.

ПРОЕКТИ

1.

Да се проведе конкурс за
м. януари
разработване на проекти,
финансирани от БСУ.
Да продължи работата по
постоянен
спечелените проекти с външно
финансиране (по ОП, ФНИ на
МОМН и др.).
Да се кандидатства и се
м. ноември
проведат регламентираните
процедури по програма „Учене
през целия живот” – Еразъм,
Леонардо да Винчи, Грюндвиг,
Моне.

Комисията по НИД

Да се активизира
кандидатстването на
центровете по Интензивните
програми на ЦРЧР, по Еразъм
Мундус, както и по
Оперативните програми на ЕС.
Да се стартира работата по
спечелените 3 проекта - по ОП
„Развитие на човешките
ресурси”
Да се направят проучвания и
да се реализират проекти с
организации на територията на
Бургас.

Комисията по НИД
Зам. – декани

2.

3.

4.

5.

6.

СРОК

постоянен

ОТГОВАРЯ

Декани,
научни колективи
Студентски център за
кариера и развитие
Комисията по
ЕРАЗЪМ

Екип

постоянен

деканите

БЕЛЕЖКА

Студентска и
преподавателска мобилност,
обучение по
български език
за чуждестранни
студенти и др.

7.

II.

1.

Да се организира Научна сесия
за отчитане на работата и
резултатите от работата по
проекти
НАУЧНИ ПРОЯВИ

м.ноември

Да се подготви и проведе
международна
научна м.юни
конференция на тема: "

Комисията по НИД
Зам. - декани

ректор
заместник – ректор
НИД
декани

“Знанието – традиции, иновации,
перспективи”

2.

Да се организират периодично
научни семинари

постоянен

3.

Да се организират и провеждат
периодично лекции, срещи и
др. научни прояви с изтъкнати
учени от България и света.

постоянен

III.

НАУЧНО ИЗРАСТВАНЕ

1.

Да се анализира изпълнението
на Програмата за научното
развитие на кадрите в БСУ –
зачисляване, защити,
хабилитация.

м.май

заместник – ректор,
декани, Комисията по
НИД

2

Да се оптимизират условия за
публикуване на монографии,
учебници, помагала.

постоянен

зам.- ректорът по
НИД

3

Да се прави периодично
преглед на научната дейност –
публикации, зачисляване,
защита, хабилитиране на
преподавателите по центрове и
на университетско ниво.

постоянен

Зам.-деканите по
НИД
Зам.- ректорът по
НИД

4

Да се организира семинар за
научните жанрове,
изследвания и разработки.
Да се организират курсове за
квалификация на
преподавателите в различни
направления – електронно
дистанционно обучение,
чужди езици и др.

м.октомври

Зам.- ректорът по
НИД

постоянен

Зам.- ректорът по
НИД

5.

Декани, Ръководител
катедра по правата на
човека към “Юнеско”
ректор
заместник - ректори
декани

IV.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1.

Да се стартира процедура по
подготовка на Годишника на
БСУ.

м.октомври

Комисията по НИД

2.

Да се подготви и издаде
поредният том на Годишника
на БСУ.

м.декември

Комисията по НИД

3.

Да продължи издаването на сп.
“Бизнес Посоки”.

постоянен

Ред.колегия от ЦИУН

4.

Да продължи издаването на сп.
„Съвременна
хуманитаристика”.
Да се подготвят и подадат
документите на за регистрация
в SKOPUS.
Да продължи издаването на
Юридически сборник. Да се
подготвят и подадат
документите на за регистрация
в SKOPUS.
Да се публикуват докладите от
конференцията на БСУ.

постоянен

Ред.колегия от ЦХН

февруари

Главен редактор

постоянен

Ред.колегия от ЦЮН

м. юли

Ред.колегия
Комисията по НИД

8.

Да се публикуват докладите от
студентското научно
творчество от националния
преглед.

м.юни

Редакционната
колегия

9.

Да се подготвят и други
постоянен
университетски издания да
кандидатстват за регистрация в
Scopus, SciVerse, Science
Direct.

V.

СТУДЕНТСКИ ПРОЯВИ

1.

Да се подготви и проведе
конкурс за студентско научно
творчество на университетско
ниво по центрове.

м. март

Декани
Зам.-декани

2.

Да се подготви и проведе
национален конкурс за

м.март

Зам.-ректорът по
НИД

5.

6.

7.

Зам.-ректорът по
НИД
Редакционните
колегии

студентско научно творчество
3.

Да се организира и насърчава
участието на студенти от БСУ
в студентски научни форуми
на други ВУ.

м.март – май

Зам.-ректорът по
НИД

4.

Да се включат студенти в
работата по проекти.

постоянен

Зам.-деканите по
НИД
преподаватели

VI.

ОРГАНИЗАЦИОННИ

1.

Да се направи финансов отчет
за разходите по НИД за
предходната година.

м.януари

зам.-ректорът по НИД

2.

Да се приеме бюджет за 2013 г. м.февруари

зам.-ректорът по НИД

3.

Да се подготви и предостави
информация за АС относно
работата по НИД в БСУ за
предходната година.

м.януари

зам.-ректорът по НИД

4.

Да се обсъди работата по НИД
в програмните съвети и УНС

постоянен

Програмни
координатори
декани

