
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦДО ПРИ ТУ - ВАРНА 

    за периода 2016 –2017 г. 

 

Резултати от дейността на  Центъра за дистанционно обучение 

ЦДО 

 

1. Утвърден е от Министерството на образованието прием на студенти в  

дистанционно обучение – магистърска степен по  акредитирани 

специалност на ТУ – Варна, за учебната 2016-2017г., както следва: 

 15 бройки специалност: SIEMENS PLC  технологии за управление  

 30 бройки специалност ВЕИ. 

Бройките не бяха усвоени за сега. 

2. От месец март 2017 г. отдел ЦДО е в състав двама служители и един 

ръководител.  

3. В ЦДО се създават акаунти на студенти по различни дисциплини, като 

по този начин им се дава възможност за безплатно използване на 

наличните електронни учебни материали по съответната учебна 

дисциплина. 

4. Въвеждат се в електронната система  за обучение нови учебни 

материали и кандидат-студентски тестове (19 на брой, за отчетния 

период). 

5. Създават се непрекъснато нови преподавателски акаунти.   

6. Въвеждат се в електронната платформа нови изпитни тестове по 

дисциплини от бакалавърската програма на различните специалности. 

7. Дават се текущи консултации на преподаватели по E-mail, телефон и  по 

желание на преподавателя в удобно за него време. 

8. Определено бе време за ежеседмични консултации и обучение на 

всички желаещи преподаватели в университета, (всеки петък от 13:30 

часа до 14:30 и всяка сряда от 11:00 до 12:00 в залите на ЦДО – 119 и 

121 НУК). 

9. Проведени са разговори с ръководители на катедри и преподаватели за 

започване на краткотрайни – едномесечни или двумесечни курсове (за 

определен брой часове) по различни дисциплини, за желаещи 

потребители, независимо от образователния им ценз. 

10.  Проведени са през отчетния период, следните безплатни курсове за 

преподаватели и служители: 

 Работа с Microsoft Office- обучени над 25 служители и 

преподаватели; 

 Създаване на видео уроци и видео презентации – обучени 6 броя 

преподаватели. 

11.  През отчетния период (2016-2017), ЦДО участва активно в кандидат-

студентската кампания на университета с провеждане на електронни 



кандидит-студентски тестове. Проведени са 191 електронни теста.  

Някои от студентите се явяват на повече от един тест. 

12.  ЦДО участва активно в акредитацията на магистърски програми за 

дистанционно обучение в специалности:  

 Софтуерно инженерство  

  Microsoft информационни технологии  

13.  15 преподаватели от различни катедри използват активно материалите 

си качени на платформата за електронно обучение, за работа със 

студенти  от ОКС Бакалавър.  

14.  От януари 2017 до сега са проведени и се провеждат в момента 121 

електронни кандидат-студентски теста, валидни за кандидат-

студентската кампания 2017-2018 г. 

 

 

 Акредитирани магистърски програми – дистанционно 

обучение 

№ Специалност Факултет 

1 SIEMENS PLC  технологии за 

управление 

ФИТА 

2 Възобновяеми енергийни източници ЕТ 

3 Софтуерно инженерство ФИТА 

4 Microsoft информационни технологии ФИТА 

 

 

2.Mатериална база на центъра за дистанционно обучение 
2.1. Закупени са : 

 Офис мебели за стая 120 НУК; 

 Принтер; 

 Указателни табели. 

2.2. Компютрите и системата за работа се поддържат в изправност 

и работоспособност от екипа. 

2.3. Увеличена е RAM паметта  на компютрите до  1 GB; 

2.4. Закупени са и сменени 20 броя компютърни мишки; 

2.5. Преинсталирани са всички компютри и е инсталиран Microsoft 

Office 2007. 

 

3. Поставени задачи за решаване от колектива на ЦДО: 

Необходимо е през следващия отчетен период да бъдат извършени 

следните задачи: 

3.1.  Интензивно участие в учебни дейности и използване на 

информационните ресурси на ЦДО от студенти и 

преподаватели. 



3.2.  Разширяване на уеб базираните възможности за 

административно и информационно обслужване. 

3.3.  Да се усъвършенства системата за електронно обучение. 

3.4.  Осигуряване и провеждане на кандидит-студентската 

кампания. 

3.5.  Осигуряване и провеждане в ЦДО на семестриални изпити за 

студенти редовно обучение – тестово изпитване по заявка на 

преподаватели от всички катедри на университета,  

3.6. Да се извърши оценка на мненията на студентите за учебния 

процес (вкл. услуги, ресурси, преподаватели състав и др.). Да се 

събират, анализират и ползват за подобряване на качеството на 

провежданото обучение; 

 

 

 

 

Дата: 15.03.2017г. 

Ръководител  ЦДО: 

       доц. д-р инж. Сл. Йорданова:  

 

 

 


