Информация за финансиране на проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
Основна научна област:
Обществени науки
№ на договор:
KП-06-Н 45/7
Начална дата на проекта и срок на договора:
Заглавие на проекта:
„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОДЕЛ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ“

Базова организация
Университет за национално и световно стопанство
Партньорски организации:
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
Общ размер на договореното финансиране:
112 000 лв
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Проектът, който предлагаме и е одобрен, е в пълна кореспонденция с Националната стратегия за
развитие на НИ, „Хоризонт 2020“ и Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017–
2023г., като решава един неидентифициран досега проблем на процеса по управление на
дигитализацията на учебния процес във висшето училище. Решаването на този проблем би било
полезно за академични изследователски и образователни среди, националните органи и
институции в сферата на образованието при формиране на национална политика и програми за ВУ и
при тяхната реализация.
Проектът съответства на приоритетите в Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България 2017-2030.
Успоредно с това, предлаганият НИП има за основна цел: да се изследва и докаже значимостта на
дигитализацията на образователния процес и на администрирането му в съвременната
образователна среда за успешно осъществяване на процеса на обучение и добри резултати на
студентите, за конкурентоспособност на ВУ.
Целевата постановка на НИП е структурирана така:
1.
Да се дефинира и изясни в съдържателен и структуриран аспект понятието „дигитализация
на образователния процес във висшето училище“.
2.
Да се анализира постигнатото ниво/ равнище на дигитализация на образователния процес в
УНСС и да се идентифицират възможностите на ИКТ за повишаване неговото равнище.
3.
Да се осъществят проучвания за нивото на дигитализация на водещи ВУ в България.
4.
Да се представи концептуален модел – икономически и научно обоснован, за постигане на
по-висока степен на дигитализация на
образователния процес във ВУ като фактор за
конкурентоспособност на пазара на образователни услуги.
5.
Да се направят общи изводи и препоръки към ВУ в България за целите на
конкурентоспособност в международното/ европейското образователно пространство.
6.
Да се разпространят резултатите от НИП в академичните среди.
Подходът на НИП е интердисциплинарен, системен и комплексен.
Научният колектив по НИП възприема и ще докаже в своето изследване, че разпознаваемостта на
ВУ и неговата конкурентоспособност на пазара на образователни услуги е в пряка функционална
зависимост от дигитализацията на образователния процес във ВУ.
Съдържателното структуриране на проблемното поле на проекта „дигитализация на
образователния процес във ВУ“ обхваща следните аспекти:
необходимост от дигитализация на образователния процес във ВУ като отговор на
обществените предизвикателства: факторен анализ на външната среда, търсене и очаквания на
потребителите;
иновации в образователния процес във ВУ, базирани на цифрови технологии и прилагани в
образователния процес;
иновации на ВУ, базирани на цифрови технологии и прилагани в административния процес;
иновации на ВУ в позиционирането му в дигиталното образователно пространство.

Членове на научния колектив
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Организации/участници1
Базова организация:
Университет за национално и световно стопанство – София
Ръководител на научния колектив
Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова
Участници:
1. доц.д-р Любен Боянов
2. проф. д-р Мария Маркова
3. ас. д-р Даниел Парушев
4. докторант Мариана Ковачева
5. докторант Валери Костова

Бележка2

МУ
ДО
ДО

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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