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УВОД
Изграждането и управлението на информационните системи е сложен
процес, преминаващ през четири основни жизнени фази:
 изграждане на бизнес логиката на процесите, подлежащи на
автоматизация;
 програмиране, тестване и валидиране на системата;
 внедряване, адаптиране и използване;
 поддръжка и усъвършенстване на информационната система.
Две основни парадигми [1] характеризират голяма част от
изследванията на информационните системи: наука на поведението и наука
на дизайна. Парадигмата за науката на поведението се стреми да развива и
проверява теории, които обясняват или предсказват човешкото поведение
или поведението на организациите. Парадигмата за науката на дизайна се
стреми да разшири границите на човешките и организационни способности
чрез създаване на нови и иновативни информационни системи. И двете
парадигми са фундаментални за развитието на информационните системи и
се стремят към симбиоза между хората и информационните технологии.
Изпълнението на всеки научно‐изследователски и приложен проект в
областта на информационните технологии се явява уникална творческа
задача, свързана с тяхното проектиране и изграждане, както и успешното
внедряване и ефективно използване. Много пъти тази задача се оказва
много трудна, а успешното внедряване зависи от на пръв поглед
незначителни фактори.
Когато се говори за управление на университетите [2], се изискват
бързи и ефективни методи за планиране, комуникация, функции и анализ на
тяхното управление. Ректорските ръководства трябва да наблюдават и
управляват многото дейности, които се случват в техните университети, както
и да имат поглед за дейностите на преподавателите, студентите и
докторантите, административния персонал, управлението на материалните и
финансови ресурси, съоръженията и околната среда.
Освен това, те трябва да интегрират всички компоненти на бизнес
процесите в по‐ефективна оперативна система. Да управляват ефективно
индивидуалната креативност с цел да се максимизират резултатите на
всички нива на административната йерархия и без да нарушават общите
6

цели на своята организация. Напоследък е налице и нарастващ натиск към
университетите да рационализират процеса на вземане на решения, за да
осигурят по‐добро разпределение на ресурсите, повишена отчетност,
прозрачна експлоатация и оценка на целите. Всички те изискват вътрешен
мониторинг и модификация на процеса на управление, чрез ефективен
контрол на компонентни части от системата, т.е. оценка на постиженията на
университета и преразглеждане на процедурите и/или избора на програми и
приоритети и понякога дори на цели. Този аспект на вътрешния мониторинг
и изменение, който иначе би бил наречен „обратна връзка“, доставя нужната
информация, която е все по‐необходима помощ за университетската
дейност. Компютрите трябва да помогнат за анализиране на
взаимозависимостта на различните компоненти на университетските
системи и да рационализират вземането на решения и управлението на
ресурсите чрез по‐добра комуникация, обратна връзка и контрол.
Технологически разработки, особено в хардуерното развитие, и нови
архитектури, съчетани с ускоряващо развитие и подобряването на
софтуерните пакети, улесниха използването на компютрите и, по този начин ‐
на огромно количество разнообразна, но полезна информация за
управление на университетите.
Основната цел на настоящия монографичен труд е да се изясни,
анализира и актуализира същността на университетските процеси, както и да
се разработи интегриран подход за изграждане на информационните
системи с цел повишаване ефективността при управление на университетите.
В практически план се цели още да се покаже и такава действаща единна
информационна система, разработена за университетски нужди по реален
проект.
За постигане на така описаната цел авторът концентрира своето
внимание върху решаването на следните основни задачи:
 Проучване и дизайн на бизнес логиката по планиране и управление
на университетските процеси, както и определяне на степента за
тяхната автоматизация и изграждането на информационни системи.
 Планиране, организация и управление на учебния процес и
комуникацията Преподавател – Студент – Администрация.
 Изграждане на система за регистрация и управление на научната
дейност на преподавателите и студентите с цел повишаване нивото на
компетентност и научен интелект.
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 Ефективно управление на материалните и човешки ресурси,
търговски, финансови и други дейности с цел подобряване нивото и
качеството на университетския продукт.
В монографията са систематизирани и представени така наречените
„добри практики“ за проектиране и изграждане на подобни информационни
системи у нас и в чужбина, като са отчетени специфичните особености по
внедряване на информационната система. Същата е изградена на модулен
принцип и позволява тя да бъде внедрявана и усъвършенствана за други
университети. Инструментариумът, който е използван за нейното създаване,
се базира на съвременните и модерни Java базирани уеб технологии и SQL
бази от данни. Вече няколко години системата се експлоатира успешно и
усъвършенства, което свидетелства за нейната ефективност и полезност.
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ГЛ
ЛАВА I.
БИЗНЕС ЛО
ОГИКА, ПЛА
АНИРАНЕ, УП
ПРАВЛЕНИЕ
Е НА
УНИВЕЕРСИТЕТСКИ
ИТЕ ПРОЦЕС
СИ И НЕОБХ
ХОДИМОСТТ
ТА ОТ
ИЗЗПОЛЗВАНЕЕ НА ИНФОР
РМАЦИОНН
НИ СИСТЕМИ
И.
ема за управл
ление
1.1. Университетът ‐ссложна систе
Универсситетското управление е многопарааметрична и динамична
задача, изисккваща обобщено и деттайлно план
ниране, орга
анизиране и
изпълнение
и
на
н процеситее, свързани с провеждането на качесствен учебен
процес,
п
разви
итие на научн
на и приложн
на дейност, ккакто и изцял
ло приложна
дейност,
д
свър
рзана с мени
иджмънт на материалните
м
е и човешки ресурси [3]..
Съществуване
С
ето на циклличност в процесите отт една стран
на води доо
дефинирането
д
о на мултипликация на пр
роцесите на ууправлението
о, но от друга
страна тази мултипликаация има нарастващ
н
сспираловиден характер..
Цикличността
Ц
се изразява в повтаряемо
ост на годишния учебен кръг, времетоо
за обучение в различнитте форми от
о входа до изхода на обучаемите,
модернизация
м
ята и действвието на учеб
бните плановве и програм
ми, цикъл на
университетск
у
ките научни п
прояви и др. А спиралови
идният характер изразяваа
прогреса
п
на каачеството на учебния, науучния и управвленски процеси, които са
продукт
п
на управленски
ите органи, академични
ия състав, обучаемите,
администрати
ивния персонал и др. На фиг.
ф 1.1. е показана общатта триъгълна
структура на отделните
о
човвешки категории и тяхното
о взаимодействие. Важноо
е да се отбел
лежи, че в съ
ъвремието об
бучаемите саа поставени в центъра на
вниманието
в
на
н останалитте категории, което неминуемо се отразява
о
и в
организацията
о
а и автоматиззацията на ун
ниверситетски
ите процеси.

Фиг.
Ф 1.1. Общ
ща триъгълнаа структура на отделнит
те човешки категории
к
и
т
тяхното взаи
имодействие.
На фигура 1.2. е пред
дставен цикъ
ъл за преминааване на осно
овните групи
и
и категории хо
ора през университета, а именно обучаемите, преп
подавателитее
и администраацията и помощния персо
онал. Някои о
от тях премин
нават повечее
от
о един път, което се сввързва със за
авършването
о на различни форми на
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обучение
о
за студентите и докторанти
ите, както и постъпване на щатна и
нещатна
н
работа, напусканее и последващ
що завръщане и др.

Фиг.
Ф 1.2. Цикъ
ъл на премин
наване на осн
новните группи и категори
ии хора през
универси
итета.
От гледна точка на ууправлението
о университеетът е отворе
ена система“,,
характеризирааща се с ло
огическа посл
ледователносст на процессите. В негоо
обаче
о
трябва да се идентифицират въ
ъншните възм
можности за заплахи към
м
и установяваане на нейни
институцията
и
ите вътрешни
ите силни и слаби страни.
Така
Т
се опред
делят мисиятаа, целите и за
адачите, а гррупите и категориите хора
съобразно те
ехните нужди и необходимости вод
дят до план
нирането на
различни
р
ун
ниверситетски
и подсистем
ми (например финансо
ови потоци,,
апаратура, академични
а
човешки ресурси
р
и други орга
анизационни
както и теххните нужди от финанси
подсистеми),
п
иране – накр
ратко това е
необходимост
н
тта от проввеждане на стратегическко управлен
ние, целящоо
нето на цял
добиването
д
и анализиран
лата информация в унив
верситета отт
гл
ледна точка на
н системите..
Такава информацион
и
нна система би трябвало
о да осигури интегриранее
на
н файловете
е, в които ссе записва нужната
н
инф
формация възз основа на
еднократно
е
въвеждане
в
н
на данните в централи
изирани общ
щи файлове,
създадени, заа да предостаавят информацията на ун
ниверситетска
а база. Тя би
предоставила
п
необходи
имите
коли
ичества
оррганизирана, подробнаа
информация,
и
върху която ръководствотто на универ
рситета може да основаваа
своите плановве и да взема решения. Тя
Т ще осигури автоматичн
но свързванее
на
н
информацията межд
ду подсисте
емите и аавтоматично кръстосана
референция
р
между файлловете, кактто и ще прредостави историческатаа
информация,
и
необходима за изгражда
ането и подккрепата на не
еобходимитее
модели
м
и ще покаже насоките и тенденциите на ун
ниверситета, включително
в
о
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показателите за представяне на различните сектори на университета. Тя би
подкрепила традиционните изисквания за отчитане работата в университета.
Тези концепции водят до това много от университетите да се опитват
да създават своите информационни системи и автоматизация на различни
управленски задачи, което прави процеса на интеграция много
разнообразен.
Може да се каже, че информационните системи на висшите учебни
заведения са преминали през три фази през последните десетилетия,
въпреки че някои институции са останали на първата фаза, a други са отишли
дори повече от третата.
Характеристиките на първата фаза са: 1. използване на централни
сървъри (mainframes) за административни цели; 2. неинтегрирани системи, с
изключение на използването на някои ключови или справочни файлове; 3.
„частично подпомагане“ на канцеларската работа за улесняване на
обработването на огромни количества данни и 4 фокусът на подкрепата за
управлението върху предоставянето на мандатирани статистически данни на
външни агенции, а не на самата институция.
Тази система може да се нарече фаза „голяма система“.
Характеристиките на втората фаза са: 1) пренасочване на акцента на
компютърната поддръжка от масовата обработка на данни към удобството
за използване на персонала, осигуряващ директен мениджърски персонал с
необходимата информация; 2) инсталиране на отделни компютри; 3)
увеличаване на броя на „маргиналните“ административни области,
поддържани от компютър, и 4) разширяване на административната
компютърна поддръжка за децентрализирани организационни единици.
Тази фаза може да се нарече „фаза на децентрализация“.
Третата фаза, наречена "фаза на реинтеграция“, се характеризира с
четири интегративни тенденции: 1) съсредоточяване върху предоставянето
на подкрепа за интегрирани административни задачи, т.е. прехвърляне на
данни/документи от една система в друга, от един отдел в друг и т.н.; 2)
осигуряване на интеграция между централната администрация и
децентрализираните звена, които бяха подкрепени отделно в предишната
фаза; 3) установяване на връзки между автоматизацията на офисите
(например текстообработване) и административните изчислителни системи;
и 4) интегриране на административните изчислителни системи на
различните административни отдели за използване от институционални
мениджъри.
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Някои институции се придвижват напред, за да обединяват
централните административни отдели помежду си и да обхванат цялата
институция в дадена мрежа. Развитието на информационната система е не
само техническа задача, но и политически процес в зависимост от степента
на автономия на отделните звена и връзката между университета и
правителството. Степента на сливане на различните изисквания за
информация оказва влияние върху естеството на информационната система.

1.2. Влияние на информационните системи върху мениджмънта в
организациите и университетите
Управлението на информацията е способността на цялата организация
да функционира по създаване, поддържане, извличане и незабавно
предоставяне на актуална информация, на точното място, в точното време, в
ръцете на правилните хора, при най‐ниските разходи, в най‐добрите
носители, за използване при вземането на решения [4, 5]. Следователно,
ключовият въпрос, който се занимава с управлението на информацията, е
управление на информация в организация, която използва съвременни
информационни технологии и системи [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Информационните системи налагат все по‐голям интерес към
прогресивните и динамични организации и особено навсякъде в
образователните институции и университетите [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
Необходимостта да се получи достъп до информацията удобно, бързо и
икономически ефективно прави наложително разработването на процедури
за създаване, управление и използване на бази от данни в организациите.
Информационните системи за управление се разглеждат като ценни
организационни ресурси и се третират като система за приемане на данни.
Информацията в тях се приема като суровина и чрез един или повече
процеси на трансформация се генерира информация като нов продукт. Той
включва следните функционални елементи, които се отнасят до
организацията и нейната среда:
• възприятие ‐първоначално вписване на данни, независимо дали са
прихванати или генерирани, в организацията;
• запис ‐физическо заснемане на данните;
• обработка ‐трансформация в съответствие със специфичните нужди
на организацията;
• предаване ‐потоците, които се случват в информационната система;
• съхранение ‐предполага известна бъдеща употреба;
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ни данни;
• извличане ‐търсене на записан
• пред
дставяне ‐доккладване, ком
муникация; и
• взем
мане на решения ‐спорно включване, о
освен до степента, в коятоо
информацион
и
нната системаа участва в пр
роцеса на взеемане на реш
шения, койтоо
се отнася за се
ебе си.
На фиг. 1.3. се показват основнитте функции и връзки на уп
правленскитее
информацион
и
нни системи и тяхното влияние въ
ърху бизнесс средата в
организациит
о
е и процесът на вземане на
н решения [119].

Фиг. 1.3. Преедставяне наа основните функции и врръзки на упра
авленските
инфор
рмационни системи и про
оцеса по взем
мане на реше
ения.
Въпреки
и че може д
да се възраззи срещу вкллючването на последнияя
елемент
е
като спорен, мож
же да се отбе
ележи, че взааимоотношен
нията междуу
процесите
п
в информаци
ионните систтеми и взем
мането на управленски
решения
р
са достатъчно бллизки, за да повдигнат
п
въ
ъпроса за включването на
решението
р
каато част от еллементите на информацио
онната функц
ция, които са
специално предназначени за организац
цията. Инфоррмационната система катоо
цяло
ц
се очаква да оссигури не само саматта информа
ация, но и
взаимодейств
в
вието, необхо
одимо за вземане на по
одходящи и навременни
управленски
у
решения.
р
В то
ози смисъл те
ези системи ссе водят инфо
ормационно‐‐
съветващи сисстеми, като о
основната им
м цел е не сам
мо да задово
олят нуждитее
на
н потребите
елите от и
информация, но и алтернативи, подпомагащи
п
решенията
р
на мениджмънтта.
лението за ин
нформационн
ните системи
Според дефиниция в [4] определ
се счита за аде
екватно, ако съдържа:
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„колекция от хора, процедури, база от данни, хардуер и софтуер,
която събира, обработва, съхранява и комуникира с данни за обработка
на транзакции на оперативно ниво и информация за подпомагане
вземането на управленски решения“.
От горното определение могат да се направят някои изводи, като:
• определението обхваща въпросите за какво, как и защо на
информационните системи;
• информационната система може да бъде ръчна или компютърна;
• информационните системи винаги са съществували и ще
съществуват в организациите;
• информационната система трябва да поддържа двете основни
функции на организацията и на нейното управление;
• прави се разлика в процесите по обработка на данните и
транзакциите, както и информацията за целите на вземането на решения;
• може да се счита за достатъчно наличието на основните
информационни системи, а именно за: хората, мениджмънта,
извличането на информацията, системите и организациите.
Посочените атрибути могат да се разглеждат като основни атрибути
или важни елементи за разработване на концепция на информационните
системи в организационен контекст. Концепцията за информационна
система е съвкупност от информационни системи:
• система за извличане на информация (Information Retrieval System ‐
IRS);
• система за отговаряне на въпроси (Question‐AnsweringSystem);
• система за бази от данни (Database System ‐DBS);
• информационна система за управление (Management Information
System ‐MIS);
• система за подпомагане на вземането на решения (Decision Support
System ‐DSS).
От гледна точка на мениджмънта е най‐важна управленската
информационна система (УИС), която се явява като подсистема на общата
информационна система. Терминът „управленска информационна система“
може да се разглежда като система за управление на бази от данни,
съобразена с нуждите на мениджърите в дадена организация [4].
УИС е система, използваща формализирани процедури за
осигуряване на управление на всички нива във всички функции с
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подходяща информация, базирана на данни от вътрешни и външни
източници, за да се даде възможност да се вземат своевременни и
ефективни решения за планиране, насочване и контролиране на
дейности, за които те са отговорни.
Тук акцентът е върху планирането, насочването и контролирането на
дейности, които са основните съставки на всяко управление. Обработката на
данни в информацията и предоставянето на данни и последващата
информация за потребителя е ключова функция на УИС. Следователно
трябва да бъде отбелязано, че УИС съществуват в организациите, за да им
помогнат да постигнат целите си да планират и контролират процесите и
операциите си, както и да се справят с несигурността, да се адаптират към
промяна или да инициират промяна.
Доброто познаване на организационните процеси и структури е ключов
момент в разработването на информационна система. Дейностите на
информационната система се осъществяват в рамките на организационната
структура и стремежът е УИС да обслужват целите на организацията.
Съществува интересно определение за модела на работа на организациите
[4]:
Организацията е модел на начините, по които голям брой хора се
занимават със сложни задачи и се свързват един с друг в съзнателното,
систематично установяване на комуникация и постигането на взаимно
съгласувани цели.
Формалната организация е представена от организационната схема и
от официалните стандарти и процедури, а неформалната организация е
социалното взаимодействие между членовете на организацията, тяхното
поведение и взаимоотношенията и всички нестандартни начини за
провеждане на операциите.
Разработването на ефективна УИС зависи от признаването на
организацията на процесите в рамките на една организация, защото
връзките, описани в официалните организационни графики, не винаги са
ключовите взаимоотношения и хората имат начин да променят
стандартизираните, официални процедури: „пресичане на бюрокрацията“ и
„биенето на бюрокрацията“ са фрази, които обикновено се използват за
описание на този процес. Затова е важно за дизайнерите на
информационните системи да са добре запознати с различните
предизвикателства и влияния върху организационния работен процес [20,
21, 22, 23, 24, 25].
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Стойността на всяка информация се получава от действията, които
ръководството предприема като резултат от използването на тази
информация. Следва че информационните специалисти трябва да знаят
какъв вид задачи и функции управлението трябва да изпълнява, така че те да
могат да произвеждат подходяща и използваема информация. Функциите на
управлението могат да бъдат групирани в пет области:
1.
2.
3.
4.
5.

планиране;
вземане на решение;
организация и координация;
лидерство и мотивация и
контрол.

Акцентът, даден на всяка област, варира от мениджър на мениджър и е
особено зависим от нивото на мениджъра в организацията.
Друг фактор, който засяга задачите, които мениджърът трябва да
изпълни и следователно ‐неговите изисквания за информация, е степента на
функционална власт в рамките на организацията. Функционална власт е тази,
която се упражнява от специалисти, мениджъри и служители в различните
отдели и звена на организация. Задачата на управленските нужди при
съответната информация, която е основно в три конкретни области ‐
планиране, вземане на решения и контрол и това налага тежки изисквания
към организационната функционалност на УИС.
Планирането и вземането на решения с право се наричат първично
управление на задачите. Тези задачи се извършват на всяко ниво на
управление, макар и естествено видът на планиране и вземане на решения
да варира между управленските нива. Планирането е процесът на
предварително определяне на това, което трябва да се направи и как трябва
да се направи. Процесът на планиране води до планове, които са
предварително определени курсове за действие и чрез които се отразяват
организационните цели, а тези планове се изпълняват чрез решения и
действия. По този начин ефективното планиране и вземане на решения са
неразривно свързани, защото без решения и действия, процесът на
планиране е безсмислен.
За да предоставят подходяща информация, дизайнерите на УИС трябва
да са запознати с видовете решения на различните нива на организацията.
При управлението се налага вземането на решения да бъде програмирано и
непрограмирано. Програмираните решения са тези, които са рутинни и
повтарящи се и където са известни правилата за вземане на решения.
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Обратно, непрограмираните решения са нови и неструктурирани, а
естеството на проблема и правилата за вземане на решения са сложни и
слабо разбираеми. Тези видове решения изискват радикално различна
информация и процедури, които имат своето отражение върху дизайна на
УИС.
За да се създаде стойност от информацията, трябва да се получат
промени в поведението на решението и следователно трябва да има фокус
на решението към УИС. Това означава, че УИС трябва да бъде разработена,
като се вземат предвид типовете решения, това как се вземат решения, как
са определени лицата, вземащи решения в рамките на организацията и т.н.
Такова разбиране налага ударението на това което, както мениджърите в
организациите, така и професионалистите в ИТ сферата, съобразяват, когато
разработват дизайна на УИС.
Значението на УИС за управлението е характерно за всички, дори за
най‐малките организации, където рядко се наблюдават операции директно.
Те се опитват да вземат решения, да подготвят плановете си и да
контролират дейностите си като използват информацията, която получават от
системите, които ползват, както и чрез неформални средства, като например
разговор лице в лице, телефонни обаждания, по е‐мейл и дори чрез
социалните мрежи и др. Системата за управление на информацията
обикновено се смята за интегрирана, система за потребителски машини,
предоставяща информация за поддръжка на операции, управление и
вземане на решения в дадена организация. Всъщност УИС е система със
специално предназначение, полезна за управление в дадена организация.
УИС е достъпна и бърза транспортна лента за подходяща висококачествена
информация от нейното поколение на своите потребители. По същество
ефективната УИС е внимателно замислена, проектирана и изпълнена база от
данни. Нивото ѝ съответства на адаптивни решения.
Характеристиките на УИС включват:
• информационен фокус, предназначен за мениджъри в дадената
организация;
• структуриране на информационния поток;
• интегриране на задачите за обработка на данни по бизнес функции,
като например УИС за производство, УИС за управление на персонала и
т.н.;
• искане на справки и генериране на отчети, обикновено с база от
данни.
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Скоростта на УИС в крайна сметка е допринесла за ново ниво на
необходимото управление на информацията. Увеличаването на интереса
към УИС доведе до голяма активност в развитието на техники и софтуер за
управление на данните. Трябва обаче да се отбележи и това, че новата сила в
УИС е свързана повече с употребата на информацията, а не с това как тя се
обработва. Акцентът е върху управлението на информацията като ресурс,
който е важен, а не на междинния етап на обработка.
Мениджърите се нуждаят от подходяща информация, която да
увеличава техните знания и намалява тяхната несигурност. По този начин тя
се използва от мениджъра по предназначение. Без подходяща информация
никой мениджър не може да функционира ефективно. Заслужаващо
удължаване на добре известната поговорка „Управлението прави неща чрез
хората“, ще бъде, че управлението получава неща, извършени чрез хора,
като използва съответната информация, извлечена от УИС.
Не е преувеличено да се твърди, че УИС е жизнената сила на
управлението във всяка организация. Ефективното функциониране на една
организация зависи в голяма степен от вътрешното изпълнение на ресурсите
на организацията.
Немалък е и отрицателният опит в проектирането на дизайна и ефектът
от използването на УИС, които понякога използват усъвършенствано
компютърно оборудване, а имат сравнително нисък успех в осигуряването и
управлението на информацията, от която се нуждаят мениджърите.
Причините най‐често са следните:
• липса на участие на ръководството при проектирането на УИС;
• тесен или неподходящ акцент върху компютърната система;
• ненужна концентрация върху приложения с ниска степен на
обработка на данни, особено в областта на счетоводството;
• слабо оценяване от страна на информационните специалисти на
реалното управление, информационните изисквания и организационните
проблеми;
• липса на подкрепа от висшия мениджмънт.
За да бъде успешна, УИС трябва да бъде проектирана и експлоатирана
с надлежно внимание към организационни и поведенчески принципи, както
и технически фактори. Управлението трябва да бъде достатъчно
информирано, за да допринесе ефективно за това системният дизайн и
информационните специалисти (включително системни анализатори,
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счетоводители и оператори) да станат по‐добре запознати с управленските
функции и нужди, така че съвместно да се развиват по‐ефективни УИС.
Ръководството не винаги знае от каква информация има нужда и
информационните специалисти често не знаят достатъчно за управлението,
за да произвеждат подходящата информация за ръководителите, които
обслужват. Няма никакво съмнение, че по‐добата комуникация между
ръководството и информационните специалисти и по‐широките познания и
от двете групи на принципите на УИС ще улеснят значително задачата по
разработване на подходящи информационни системи. Трябва да се
отбележи, че няма опростен списък с основните характеристики, които, ако
бъдат изпълнени, автоматично ще се създаде перфектната УИС. Това, което
се изисква, е осъзнаване и разбиране на ключови принципи и функции, така
че дизайнът и изпълнението на работата на УИС са резултат от информирани
решения и преценка, а не случайно развитие, независимо от реалните
организационни изисквания.
Несъмнено новите технологии имат важна и нарастваща роля в
областта на развитието на компютърните системи и информационните
технологии, но процесът за дизайн и проектиране на УИС трябва да се
използва с необходимата преценка и търсене на тяхната рационалност и
ефективност. Напоследък дори се наблюдава модерност и престиж в това
организациите да си поръчват нови и по‐актуални и по‐модерни системи за
своето управление, без да оценяват добре процеса на проектиране и
внедряване на УИС.

1.3. Състояние на информационните системи в университетите
Въвеждането на информационни системи [2, 26], както и всяка друга
управленска промяна в университетите, до голяма степен зависи от
правителствените политики за висше образование в дадена страна.
Основните видове такива управленски политики са очертани: 1)
саморегулиране в рамките на широка рамка на отчетност, която се намира в
САЩ (по‐широко използване на стимулите за свободния пазар), а в
Обединеното кралство, Холандия, Канада, Австралия съгласно държавните
насоки и 2) директно централизирано планиране и контрол, както се вижда в
много развиващи се страни, включително Китай и някои континентални
европейски страни, напр. Франция, Италия, Австрия, Португалия. Редица
страни са в преход от централизирано към децентрализирано управление,
напр. скандинавските страни.
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В България през последните десетилетия въпросът за управлението на
университетите премина от планово централизирано към децентрализирано
управление, което се отрази и върху самите информационни системи.
Повечето от тези системи се основават само на нормативната база [27, 28,
29] и подобни системи [30, 31, 32] са разработени спорадично и решават
частично проблемите по автоматизация на процесите в университетите.
Макар и да изглежда похвално, че в лицето на държавата се отпуснаха преди
няколко години немалко средства, които бяха разпределени на проектен
принцип и доста университети се възползваха от тези средства, за да развият
своите университетски системи, се оказа, че ефектът е незначителен.
Информационните системи бяха и останаха вътрешен ангажимент на
университетите, а интегритетът на данните се разви само във вертикална
посока, т.е. в комуникациите на университетите с министерството на
образованието, но не и между тях.
Разработените български университетски информационни системи [33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] имат за задача да обхванат основно
провеждания учебен процес и по‐скоро неговото административно
управление. Някои от тези системи имат самостоятелни или интегрирани
модули за регистрация на научното израстване на преподавателските и
научни кадри. Такъв типичен пример са двете основни разработки на
факултета по „Математика и информатика“ към Софийския университет:
система за управление на студентска информация (СУСИ) [36], както и база от
данни за научната дейност (Авторите) [42].
Почти всички университети имат така наречената „Университетска
информационна система“. Тези системи автоматизират дейността в учебен
отдел, факултети, университет. Те поддържат всички необходими
номенклатури, съобразени с изискванията на министерството на
образованието. Обхващат целия процес на обучение ‐от кандидатстване до
дипломиране на студентите. Повечето от тях имат удобен и интуитивен
интерфейс, съобразен с работата на инспекторите в учебните отдели,
преподавателите и студентите. Системите поддържат [41]:
• КСК (кандидатстудентска кампания) ‐записване, определяне на желания,
протоколи за изпити, оценяване, класиране, прием;
• Студентско досие ‐данни за обучението, лични данни, приемни данни и
др.;
• Пълна информация за следването на студент ‐записани учебни графици и
дисциплините към тях, оценки, статуси, такси, участие в международни
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•
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програми, настаняване в общежитие, получаване на стипендия, здравно‐
осигурителен статус и др.;
Справки ‐оценки по дисциплини за семестър, невзети изпити, среден
успех, справка за дипломиране, академическа справка, справка по статус,
справка за платени/неплатени такси, справки за Статистиката, Европейко
приложение за диплома и др.;
Печат на документи ‐уверения, изпитни протоколи, индивидуални
протоколи, протоколи за държавни изпити, списъци, академически
справки, Диплома, Дубликат на диплома, Приложение към диплома и др.;
Експорт на оценки ‐системите има възможност за експорт на оценки към
сайт на учебното заведение, където студентите могат да проверят своите
оценки и да следят статуса си;
Експорт на данни ‐системите автоматично изготвят всички
информационни текстови файлове с данни, които трябва да се изпращат
периодично към МОМН;
Автоматизация – системите могат да имат изградени редица
автоматизирани процеси, които допълнително улесняват работата на
администрацията на учебното заведение ‐преминаване към следващ
учебен график на групи студенти, попълване на оценки от изпитен
протокол, масово записване в избираеми дисциплини, експорт/импорт
към/от други информационни системи и много други;
Архивиране на данни ‐системите предоставят възможност за архивиране
на данните от системата ‐ръчно по желание на администраторите и
автоматично ‐ежедневно в определен час;
Отделни роли на достъп до функционалностите на системата ‐
администратори, инспектори, секретари, декани, преподаватели,
студенти и др.

Системите могат да разполагат с допълнителен администраторски
модул, където администраторите имат възможност да извършват глобални
настройки, специфични операции и справки, добавят и редактират
потребители и техните права на достъп до системата, изготвяне на справки
във формат текстови файлове за министерството на образованието и др.
Като цяло, независимо дали е в процес на саморегулиране или
централизирано планиране, компютризацията на управлението на
университетите у нас и в чужбина получава все по‐голямо внимание поради
следните причини:



Повишената необходимост от отчетност.
Сложност на управлението на университетите.
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 Повишена необходимост от децентрализация на процеса на
вземане на решения.
 Акцент върху планирането, ориентирано към клиента и
ориентирано към услугите.
 Повишена необходимост от стратегическо планиране и управление
в някои университети, изискващи непрекъснато актуализиране на
информацията и промяна на решенията.
 Наличност на високопроизводителни компютри и лесни за
ползване, но сложни софтуерни пакети на евтина цена, позволяващи
справяне с изключително сложни компютърни проблеми с по‐висока
скорост, отколкото е възможно за всяко човешко същество.
1.4. Добри практики в проектирането и управлението на
университетските информационни системи
Информационните системи (ИС) и информационните технологии (ИТ)
са жизненоважен компонент за успешната работа на академичните
организации. Добре известно е, че ИС и ИТ са тясно свързани помежду си; но
те са различни по отношение на функциите си. ИТ се отнасят до продуктите,
методите, изобретенията и стандартите, които се използват с цел получаване
на информацията. ИС се състоят от инфраструктурата на информационните
технологии, системите за приложение и персонала, които използват тези
информационни технологии за предоставяне на информационни и
комуникационни услуги, за обработка и управление на операциите и
администриране, както и за управление на организацията.
На фиг. 1.4. се представят основните елементи на изгражданите
информационни системи. Всички те са обект на планиране и търсене на
ефективност, тъй като в крайна сметка проектирането, изграждането и
използването на всяка ИС има своя жизнен цикъл, средства и ефект.
Хардуерът включва компютрите, устройствата и ИТ инфраструктурата.
Софтуерът е операционните системи, програмите и по специално ‐
реализацията на информационните системи. Данните и процедурите
характеризират бизнес процесите и бизнес логиката, а хората се оказват най‐
важният компонент от цялостната система, тъй като от тях зависи
ефективността на информационните системи. Всъщност информационната
система се превръща в система и средство за комуникация между хората.
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първия тип. Т.е. на практика управленските системи и обслужващият ги
софтуер е комбинация от уникален или софтуер с вертикално пазарно
приложение, включващ и определен обем софтуер с хоризонтално пазарно
приложение. Типичен пример е експорт или импорт на данни във формат на
офис документи и таблици, електронни книги и др.
Процесът по развитие и внедряване на информационните системи е
доста сложен по своята същност и изисква задълбочено изследване и
детайлизация на бизнес процесите [44]. Въвеждането на нови
информационни системи е значителна инвестиция за университетите. Може
да се каже, че УИС са социотехнически системи, а тяхното развитие включва
съвместното проектиране на университетските процеси и самите
информационни системи. Важно е да се определят основните етапи от
процеса на внедряване на информационната система. Етапите на
изпълнение на информационната система са свързани с редица ключови
дейности в процеса, и се представя чрез петстепенния процес, наречен
цикъл на развитие на информационните системи, който включва стъпките на:
(1) проучване; (2) анализ; (3) дизайн; (4) изпълнение; и (5) поддръжка. На
фигура 1.5. са показани петте фази на цикъл за разработване на
университетските информационни системи. Първата фаза на процеса на
разработване на УИС е проучването на текущите процеси и системи или
концепцията на системата за работа на университета, която има за цел да
определи как въз основа на планирането и управлението на
информационните технологии да разработи план за управление на проекта и
да получи одобрение от страна на ръководството на университета. Анализът
на системите е насочен към идентифициране на нуждите от информация и
разработване на функционалните изисквания на дадена система. Системата
е процес на планиране на техническите артефакти и разработване на
спецификации за хардуера, софтуера, данните, хората и мрежата. Освен това
в тази фаза се налага изграждането на спецификациите на информационната
система. Системното изпълнение, внедряване, тестване и обучението на
хората я превръща в нова работеща бизнес система. Накрая, системната
поддръжка е процесът на необходимите промени във функционалността на
информационната система по време на нейното действие.
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общите тенденции и тенденции на университета. Тя също така трябва да
поддържа традиционните справки, отчети и изисквания на университета.
а) Базата от данни
Една ефективна информационна система за управление на
университетите се нуждае от база от данни, съобразена с нейните конкретни
цели и изисквания. Базата от данни може да бъде подразделена (според
общия опит) в шест категории: персонал, академична информация, студенти,
учебни заведения, финансови и помощни начинания.
Данните за персонала се отнасят до актуалния биографичен запис,
текущите дейности, публикациите, бюджета на заплатите, заплатите и
обезщетенията и т.н.
Академичната информация се отнася до минали, настоящи и
прогнозирани програми за обучение, научни изследвания и обществени
услуги. Това включва данни, свързани с предлагането на курсове, програми
за обучение, изследователски проекти и консултантски дейности. Това още
включва и информация за времето на преподавателя, разпределено между
преподаването, научните изследвания, консултациите и работата на
комисиите. Историческа информация от този тип е полезна при оценката на
предложените програми.
Данните за студентите се отнасят до прием, академични досиета,
извънучилищни и последващи записи, стипендии, финансова помощ,
дължими сметки, медицински досиета, данни за жилища и консултации.
Изчерпателна база от данни за студентите може да предостави информация
за постиженията на студентите преди и след завършването им и може да
служи като ключова променлива в оценката на образователната програма на
университета. Индивидуалните програми могат да бъдат оценени от данните
за оценките, постигнати от студентите, преминаващи към и от различни
учебни програми.
Данните за съоръженията се отнасят до инвентара на земя, сгради,
учебни зали и лабораторно пространство, оборудване, специални
лаборатории и поддръжка. Това би помогнало да се определи оптималното
използване на съоръженията по дейности, да се определят учебните
помещения, да се поддържат запаси и също така да се реализира съвместно
използване на някои ресурси.
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Финансовите данни трябва да се отнасят до индивидуалните
университетски дейности ‐счетоводна и платежна информация за бюджета,
приходите, разходите, вземанията и студентската финансова помощ.
Данните за допълнителните дейности се отнасят до жилища,
книжарници, хранителни услуги и спортни дейности.
Взаимоотношенията между подсистемите трябва да бъдат ясно
разпознаваеми, за да се използват тези данни за целите на мониторинга,
прогнозирането и планирането.
б) Характеристики на информационните системи
Всяка информационна
характеристики:
•
•
•
•
•

система

трябва

да

има

следните

пет

Стандартизация.
Достъпност.
Гъвкавост.
Поддържане.
Защита.

Стандартизация. Всеки елемент в системата трябва да има еднакво
определение за всички области. Кодовете за идентифициране на дейностите
трябва да бъдат стандартизирани за всяка употреба.
Достъпност. Системата трябва да бъде проектирана така, че
потребителят да може да получава данни, когато поиска.
Гъвкавост. Компютърните програми за съхраняване на информация за
извличане и за други цели трябва да могат да се променят, когато има
промени в базата от данни. Трябва да се оценят алтернативите на записите с
променлива дължина. Гъвкавостта обаче води до допълнителни разходи.
Поддържане (upgrade). Трябва да има само един източник за
актуализиране на конкретна информация и този източник да действа като
клирингова къща. Актуализирането трябва да се извършва при периодични
тестове на компютъра. Онлайн актуализацията трябва да бъде внимателно
контролиран процес.
Защита. Трябва да съществуват адекватни резервни процедури, за да
се възстанови изгубената чрез грешка информация. Поверителността на
данните също трябва да бъде осигурена.
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На фиг. 1.6. са показаани стъпките за проектираането на инф
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достъпна за всички точки на достъп, макар и да се поддържат лимити на
поверителност.
 Очакват се някои промени в източника на информация, когато се
идентифицират логически източници на информация.
 Администрацията трябва да определи количествено целите, да
определи видовете и формата на информацията, необходима за вземане
на правилни решения. Персоналът на информационните системи, разбира
се, им помага да го направят.
 Идентифицирането на критичните информационни пунктове, т.е.
когато се извършват определени управленски процеси, изисква оценка на
управленската структура на университета.
 След като системата бъде въведена, университетът има
задължението да я експлоатира на университетска база със съдействието
на всички области на администрацията. Ръководителят на университета
трябва да определи информацията, от която се нуждае висшето
ръководство, да одобри цялостната стратегия за развитие на
административните изчисления и където е приложимо, системата за
управление на информацията, да защитава финансирането срещу
конкурентни искове и да арбитрира конфликтите между приоритети в
програмата за развитие.
 Университетите трябва да имат дългосрочна стратегия за
разработване на информационна система за управление, да назначат
старши компетентен човек за изпълнение на стратегията, да получат
подкрепа и ангажираност от страна на ръководителя на университета и да
използват комерсиално разработен софтуер на пазара, когато е
възможно.
 Ако топ мениджърите трябва да могат да използват
информационната система, е необходимо: a) да се положат усилия за
изготвяне на по‐изчерпателна, често променяща се и бързо достъпна
информация и (б) компютърната система да бъде удобна за потребителя
предвид неестественото естество на тяхното използване.
 Базата от данни се занимава предимно с административни
изчисления. Университетските мениджъри в бъдеще ще имат нужда от
повече от административни изчислителни системи, които се занимават
само с вътрешни данни на университета. Съществуващите режими на
стратегическо управление изискват данните, свързани с външната среда,
засягащи университета, да бъдат интегрирани и анализирани, за да
подпомогнат мениджъра в процеса на вземане на решения. Освен това е
необходима допълнителна неколичествено измерима информация за
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вътрешното функциониране на институцията за целите на ефективна
информационна система за управление.
 За да се посрещнат предизвикателствата на липсата на умения и
опит в тази област, както и на оборота на персонала, доставчиците на
софтуер трябва да бъдат насърчавани да разработват помощни средства и
семинари за обучение с най‐новите информационни технологии.
В крайна сметка информационните системи променят и влияят върху
хората, които работят с тях и променят вида и структурата на бизнес
процесите, както и техния продукт. Твърди се, че вземането на решения е
неразделна част от управлението на всеки бизнес. За вземането на
адекватни решения от жизнено важно значение е да има добра
информационна система, тъй като решенията се основават на наличната
информация за процесите [45]. Качеството на управленското вземане на
решения зависи пряко от качеството на наличната информация, което кара
мениджърите да създават среда, която да насърчава растежа и
жизнеспособното създаване на качествена информация.

1.5. Обобщен математически модел за работата на университетска
информационна система
Обобщеният математически модел изразява отделните множества и
категории участници във всички университетски процеси [3, 46] .Моделът
представя събитията и действията на отделните категории участници в
университета. Основната действаща категория са множеството на
обучаваните студенти, които се делят на четири типа, а именно: студенти,
докторанти, специализанти и курсисти. За всеки член на множеството
студенти се извършват отделни услуги, касаещи учебния процес, материално
битово и административно обслужване. както е показано във формула 1.1:
(1.1) si,t  S  f{ curi,t , exmni,t , taxi,t , acmdi,t , scshi,t , persti,t }
където
S – общият брой студенти в университета;
curi,t – учебен план/програма;
exmni,t – изпити;
taxi,t – такси;
acmdi,t – настаняване;
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scshi,t – стипендии и награди;
persti,t – период на следване;
si,t– студент i от тип t.Типовете t са: 1 – студент, 2 – докторант; 3 –
специализант; 4 – курсист.
Другата основна група са множеството на преподавателския състав,
които извършват определени действия, свързани с техните учебни и
административни задължения и услуги, което се изразява чрез формула 1.2.
(1.2) t j T  f{ tctpj , aatgj , othactj , pmntj },
където
tctpj–учебни курсове и учебен процес;
aatgj – атестиране и академично израстване;
othactj – други дейности
pmntj – заплати, хонорари и бонуси;
tj – преподавател j;
Т – общото множество преподаватели.
От трета страна се имат предвид действията и услугите от останалия
университетски персонал, изразен чрез формула 1.3.
(1.3) pk  P  f{ actk , pmntk }
където
actk – дейности на университетския персонал;
pmntk – заплати и бонуси;
pk – университетски персонал k;
P – общото множество персонал.
Постигането на оптималност в натоварването на отделните групи
множества води и до оптималност на натоварването на цялата работа в
университета съгласно формула 1.4.
(1.4) f Sopt , Topt , Popt   OWPU
където
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OWPU – оптимално работно натоварване на университета (Optimal
Work Performance inUniversity).
Представеният общ модел показва основните услуги и дейности,
извършвани в университетска организация с цел удовлетворяване
потребностите на отделните категории групи и множества. В зависимост от
конкретни особености той може да бъде допълван на модулен принцип.

1.6. Анализ и методически насоки за проектиране на университетски
информационни системи
Информационните системи за управление са от първостепенно
значение за постигането на ефективни решения в дадена организация.
Представената в това проучване информация обосновава и доказва важната
роля на УИС в процеса на вземане на решения в една организация
(университет) [47].
УИС се счита за интегрирана система за потребителски машини, която
предоставя информация на операции за подпомагане, управление и вземане
на решения на различните академични нива. УИС е полезна и специална
система, която е необходима за целите на управлението. УИС трябва да
предоставя подходящо и високо качество на информацията до нейните
потребители. За да бъде УИС жизненоважна и ефективна, базата от данни
трябва да е внимателно замислена, проектирана и изпълнена, за да се
предложат адаптивните решения за стратегическото и тактическото
планиране в университетите.
Изследванията, като резултат от това проучване, се очаква да
подпомогнат конкретно мениджмънта на университетите, когато
разработват, проектират, поддържат и внедряват добри и качествени УИС, за
да се подобрят учебните и научните процеси, както и процесът по
управление на ресурсите и вземане на решения в университетите. Основна
цел се явява подобряване на университетското стратегическо и тактическо
планиране и управление на процесите по вземане на решения. УИС трябва
да бъдат много внимателно и адекватно разработвани, внедрявани
подобрявани и поддържани.
Препоръчва се агрегатите на УИС да бъдат адекватни, за да се
гарантира свободният поток на информация и адекватното използване на
УИС в процеса на вземане на решения в стратегическото и тактическото
планиране. Препоръчва се още правилната ориентация, която трябва да
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бъде насочена, за да се подпомогнат мениджърите на всички нива да
гарантират правилното и адекватно използване на средствата за
интелектуална собственост в генерирането и разпространението на
информация за по‐добри решения в университетите.
Управлението на организацията не винаги разпознава информацията,
докато специалистите по информационни технологии често не разбират и не
знаят как да генерират подходящата информация за ръководителите, които
обслужват. За да бъде успешна, УИС трябва да бъде проектирана и
функционираща във връзка с организациите, управленските и техническите
фактори.
Информационните
специалисти
(включително
системни
анализатори, дизайнери, ИТ служители, счетоводители и оператори) трябва
да си сътрудничат и да осъзнават все повече смисъла и нуждите на
ръководните функции, така че УИС да е по‐ефективна и развита.
И накрая, трябва да се вярва, че за да подобрим работата на
университетите, които използват УИС, трябва да се подобрят процесите на
вземане на решения, трябва да се развие ефективна комуникация между
ръководството и информационните специалисти. Добрите комуникации след
това улесняват задачата за разработване на подходящи информационни
системи. Няма прост контролен списък от правила за автоматично създаване
на перфектната УИС, а има стандартни и нестандартни човешки усилия и
синхрон между производителите и потребителите на информационните
системи. Университетите биха направили така, че това, което се изисква, да е
осъзнаването и разбирането на ключовите принципи и функции, при които
проектирането, изпълнението и функционирането на УИС са резултат от
рационални решения, а не случайно развитие на събитията и без да се има
предвид реално организационните потребности.
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ГЛАВА II.
КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ОБУЧАЕМИ. ПЛАНИРАНЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.
ДИПЛОМИРАНЕ И ВРЪЗКА С ВЪЗПИТАНИЦИТЕ.
2.1. Общи методически цели и задачи
Организацията на обучението в университетите е сложна задача и
включва в себе си следните дейности:
 предварителни дейности по рекламиране и кампания по набиране
на кандидати за обучаеми (кандидати за студенти, докторанти,
специализанти и курсисти);
 планиране, организиране и управление на учебния процес за
студентите и другите видове обучаеми, тяхното обучение и преминаване
през университета и всичко свързано с тяхното обучение, настаняване и
обслужване, включително осигуряване на качествен учебен процес и
административно обслужване;
 дипломиране, документиране и регистрация;
 последваща комуникация и действия с випускници (alumni).
Напоследък битува мнението, че във връзка със стремглавото
технологично развитие на света в недалечно бъдеще (от порядъка на четвърт
век) над 90% от професиите ще бъдат напълно нови и непознати до момента.
Тъй като точно толкова е времето, през което човекът се превръща от
новородено бебе до пълна трудоспособна зрялост, голямото
предизвикателство пред образователните институции и в частност висшето
образование е тези професии да бъдат открити и дефинирани като такива, и
не само това, ами тези нови хора така да бъдат подготвени и обучени, така че
да откликнат на нуждите на това ново време. В този смисъл университетите
се превръщат от институции на традиционализма и знанието в институции на
модерността и новаторството.
Тези нови изисквания се проявяват още днес в постоянните промени
на бакалавърските, магистърските и докторските програми. Всичко това
рефлектира и върху обема данни в информационните системи, в които
пакетът от специалности, учебни планове и програми е много по‐голям.
Както във всяка област на индустрията и живота, и в университетите все по‐
важен става факторът изпреварване на конкуренцията, чрез внедряване на
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новите технологии и системи за преподаване, за информационно
обслужване на студентите чрез най‐съвременните средства и инструменти.

2.2. Подсистема за маркетинг, реклама и обслужване на кандидатите
за студенти
Системата за маркетинг се базира основно на анкетни проучвания в
няколко направления: анкети с вече приетите студенти; анкети,
предназначени към работодатели; проучвания, експертни мнения и др.
Маркетингова стратегия на университетите включва процеса на планиране,
който им позволява да концентрират своите ограничени ресурси в най‐
добрите възможности за увеличаване на своя продукт (намиране на
кандидати и след провеждане на обучението, намиране на най‐добрата им
реализация на пазара на труда) и постигане на стабилно конкурентно
предимство. Анкетната система може да е в хартиен вид, което е удобно и се
практикува, когато се анкетират студентите директно в ключови моменти.
Например по време на приемане на документите, когато са събрани при
провеждане на учебен процес, при дипломирането им и др. Този тип
анкетиране има голяма успеваемост, а обработката на резултатите може да
се направи полу‐или напълно автоматизирано дори чрез средствата на
стандартен офис пакет. Много често обаче се практикува и електронното
анкетиране, което е към даден сайт или система, в която студентите или
други субекти влизат и попълват анкетите, като това може да е свързано и с
определени бонуси, за да се повиши интересът на анкетираните да отговорят
на въпросите. Връзката с работодателите трябва да става чрез специален
университетски отдел, наречен „кариерен център“.
От гледна точка на автоматизацията и развитието на информационните
системи, може да се каже, че процесът по генерирането на въпросници е
много лесен, чрез съвременния програмен и уеб инструментариум и
университетите под една или друга форма се възползват. Опитът във ВТУ „Т.
Каблешков“ включва и двата способа: чрез анкетиране, който се генерира и
управлява от институционалния координатор по управление на качеството, и
чрез връзка с работодателите, която се осъществява в или с помощта на
кариерния център. Кариерният център се ръководи от свой координатор и
има свой собствен сайт [48] за публикуване на информацията.
Системата за реклама е дейност, която се ръководи директно от
ректорския екип. Най‐общо това включва дейности, свързани с подготовка на
ежегодна стратегия, рекламни материали и действия за популяризиране
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възможностите и условията за обучение, включително и социално‐битовите
условия, специалностите и перспективите за реализация на кадрите. Тя
трябва да е съобразена с пазарното търсене и да съдържа стандартни и
нестандартни способи за реклама. От гледна точка на информационното
осигуряване важните моменти са: публикуване на рекламната информация
на университетския сайт, както и прилагане на последните авангардни
технологии за конструиране на сайта, актуализации и голям обем, но лесно
достъпна информация, което да демонстрира, че университетският сайт е
„жив“; „атакуване“ на социални мрежи, канали и др., както и използване на
интернет платена реклама за афиширане и представяне на университета по
атрактивен начин.
ВТУ „Т. Каблешков“ използва всички възможни информационни
средства за осъществяване на своята рекламна дейност.
Обслужването на кандидатите за студенти е по‐сложна система от
действия, която изисква по‐голяма степен на автоматизация и обработка на
лични данни на кандидатите. Това е дейност, която доскоро имаше
кампаниен характер и се проявяваше няколко месеца през годината. В
настоящия момент, поради редица специфики на пазара и на търсенето, тази
кампания е през по‐голяма част от годината и само няколко месеца
университетите не са в кандидатстудентска кампания. Не се знае обаче дали
след известно време, скоро или по‐късно във времето, тази кампания няма
да има целогодишен постоянен характер.
Тази кампания условно е разделена на три периода:
 период, който започва условно около ранната пролет. Текущо
завършващите средношколци все още не са завършили официално и
нямат съответните документи и диплома. Въпреки това университетите
им предлагат да кандидатстват и покрият изискванията с провеждане на
конкурсен изпит или чрез оценки от матурите или друг законен начин и
условно (условието е, когато си вземат дипломата) да ги приемат за
следване. Завършилите по‐рано могат да ползват същите условия, даже
да се запишат безусловно, тъй като те притежават необходимите
дипломи. Този период е наречен „Предварителен прием“;
 период „Основен прием“, който се провежда в началото на лятото до
средата на есента и включва мероприятия по прием на документи,
провеждане на конкурсни изпити и обработка на резултатите, както и
записване на всички кандидати и оформяне на учебните групи;
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 за част от специалностите семестрите са разменени, т.е. обучението
започва от летния семестър, т.е. тяхната кампания по прием е през
зимата, а самият семестър ‐в ранната пролет.
Всичко това прави бизнес логиката на кампанията малко по‐сложна и
това трябва да е отразено в информационната подсистема (модул) за прием
на кандидати (вж. и фиг. 1.2.). Повечето университети изграждат това като
входен модул към общата си информационна система и го наричат:
МОДУЛ „Кандидатстудентска кампания“
Основната цел е осигуряване на информационното обслужване по
кампанията за набиране на кандидатстуденти, организиране и провеждане
на приемни изпити, въвеждане на оценки и класирания на кандидатите.
Най‐често в режима на предварителен прием кандидатите сами
подават своите намерения и сканирани необходимите документи
дистанционно през онлайн форма за прием на документи към сайта на
университета. Може да има и форма за плащане на такса обработка на
документи, която да е приведена електронно, но практиката налага по‐скоро
това действие да е без такса.
Потребители на този модул са: кандидатстудентите и служебните
лица, ангажирани по приема.
Основните функции на модула включват:
‐онлайн форма за приемане на кандидатстудентски документи,
свързана с регистрация на профил на кандидатстудента, както и възможност
за електронно заплащане на такси по изпити и др.;
‐онлайн форма за фактическо приемане на документи по приема на
кандидатстудентите на място или в бюрата, оторизирани да правят тази
дейност, с осигурено ниво за служебен достъп, вкл. с връзка с
функционалностите на Модул „Плащания“;
‐форми за въвеждане на информация за специалностите, групите и
бройките за прием, залите, както и по осигуряването на планирането и
провеждането на приемните изпити, квестори и др.;
‐автоматизирано оформяне на класирането по обявените правила в
справочника по приема, както и възможност за корекции по класирането при
запълване на незаети места и др. след провеждане на самото класиране при
появата на нови кандидати с изпитни резултати от други висши училища;
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‐набор от справки относно планирането и провеждането и резултатите
на приемните изпити, извършване на класирането, записванията и др.
Алгоритъм за класиране включва сортиране и подреждане на
кандидатите според:
‐изразения ред на желания за специалности, по които се кандидатства;
‐съобразно тези желания и балобразуването къде попада кандидатът;
‐при заявяване на желание за участие в следващо класиране ‐отново
сортиране и преподреждане. Тук особеността е, че вече класиран за дадена
специалност на по‐предно класиране, не може да отиде по‐назад от
желанията си на следващото класиране;
‐класирането се гарантира на специални случаи за инвалиди, сираци и
братя и сестри, ако единият е приет, както и други изключения, залегнали в
нормативната база.
Автоматично въвеждане на информация (импорт):
‐ по резултатите от провежданите изпити;
Автоматично генериране на информация (експорт):
‐всички персонални данни, необходими за Модул „СТУДЕНТ“;
‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

Министерството

на

‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни към модули: Студент, Докторант, КСК,
Учебен процес, Персонал и др.
‐чрез трансфер на данните във файлове: Общежитие, Библиотека,
Счетоводен и ТРЗ софтуер и др.
МОДУЛ „Студент – електронно досие за събитията по студентско
състояние, оценки, дипломиране и др.“
Цел: осигуряване на информационното обслужване по цялостно
обслужване на дейностите по регистрация на информация за студентите,
включващо времето от тяхното записване до времето на завършване и
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издаване на диплома. За вече завършилите студенти системата трябва да
позволява архивиране и съхранение на данните с цел справки и анализи.
Потребители са студентите, служебните лица, ангажирани по
административното им обслужване и преподавателите.
Основни функции на модула включват:
‐инструмент, чрез който се пренасят всички данни от подсистема
„Кандидатстудентски прием“;
‐форми за въвеждане и корекция на личните данни и събития,
свързани с обучението на студентите, (студентско досие), включително
прекъсвания на обучението, осигуровки и др.;
‐форми за оформяне на учебни групи и потоци и прикрепването им
към учебни планове и програми, както и за регистриране на студентско
състояние, въвеждане на оценки и др. събития, свързани с тяхното обучение;
‐онлайн форми, чрез които да се въвеждат оценките от семестриални
изпити и текущи оценки по така наречения „електронен“ дневник. Това да
става от водещите преподаватели по съответните дисциплини с възможност
за заключване на въвеждането на информацията съобразно времето за това
(през време на сесиите);
‐онлайн форма за заявяване и проверка на предстоящите плащания по
семестриални такси и др., която да е обвързана с модул „Плащания“;
‐въвеждане на информация по осигуряването на планирането и
провеждането на извършване на учебния процес, провеждането на изпит и
др.;
‐набор от справки относно планирането и провеждане на обучението и
изпитите, учебната програма и разписанието на учебните занятия, вкл. и
онлайн справки по въпроса;
‐кандидатстване и класиране за студентско общежитие и публикуване
на информацията;
‐система за допълнителна информация и отчитане на чуждестранните
студенти, които са по обменна програма „ЕРАЗЪМ“ или др.
Автоматично
(импорт/експорт):

въвеждане

и

генериране

на

информация

‐входна информацията от модул „Кандидатстудентски прием“;
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‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

министерството

на

‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии;
‐данни за студентите, които се ползват в системата по настаняване в
студентско общежитие;
‐информация за получени стипендии и плащания за студентите;
‐данни за студентите към използваните системи за социално и здравно
осигуряване.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Докторант, КСК, Учебен процес, Персонал;
‐чрез трансфер на файлове: Общежитие, Библиотека, Счетоводен и ТРЗ
софтуер.
МОДУЛ „Докторант – кандидатстване и зачисляване, електронно
досие и управление на учебния процес, издаване на дипломи и др.“
Цел: осигуряване на информационното обслужване по регистрация на
информация за докторантите, включващо времето от тяхното записване, до
времето на завършване и издаване на диплома (индивидуален план и отчети
по обучението и работата и докладването и регистрирането на
документация, протоколи от решения на съвети и др). Също така е включено
и планирането и провеждане на защитата на работата, заседания, комисии и
пр. За вече завършилите докторанти системата позволява архивиране и
съхранение на данните с цел справки и анализи.
Потребители на модула са докторантите и служебни лица,
ангажирани по административното им обслужване.
Основните функции, включени в модула, са:
‐инструмент, чрез който се пренасят всички данни от подсистема
„Студент“, ако докторантът е бил в базата на студентите;
‐форми за въвеждане и корекция на личните данни и събитията,
свързани с обучението на докторантите (докторантско досие), включително
прекъсвания на обучението, осигуровки и др., включително и електронни
документи за самите докторанти, свързани с плана за обучението им;
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‐планиране и отчет на аудиторна заетост, която имат докторантите като
асистенти – преподаватели за студенти;
‐форми за въвеждане на индивидуалния план, отчети и др. събития,
свързани с тяхното обучение;
‐онлайн форма за заявяване и проверка на предстоящите плащания на
такси и др., която да е обвързана с модул „Плащания“;
‐кандидатстване и класиране и публикуване на информация относно
ползване на студентско общежитие.
Автоматично
(импорт/експорт):

въвеждане

и

генериране

на

информацията

‐информацията от модул „Студент“;
‐информация за получени стипендии и плащания към докторантите;
‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

министерството

на

‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии;
‐данни за докторантите, които се ползват в системата по настаняване в
студентско общежитие;
‐данни за докторантите към използваните системи за социално и
здравно осигуряване.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Студент, Учебен процес, Персонал;
‐чрез трансфер на файлове: Общежитие, Библиотека, Счетоводен и ТРЗ
софтуер.
МОДУЛ „Анкети“
Цел: Изграждане на електронен модул за съставяне и обработка на
електронни анкети към университетския сайт за провеждане на проучвания
за качеството на извършваните дейности.
Потребители:
студентите,
докторантите,
преподавателите,
служителите и външни посетители, както и служебни лица, ангажирани по
административното обслужване.
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Основни функции, включени в модула, са:
‐модулни форми за съставяне на електронни анкети чрез служебен
достъп до управленски анкетен панел;
‐инструментариум за обработка на резултатите и изготвяне на набор от
справки по анкетните проучвания;
‐преработване на визуализиращата част, касаеща сайта на ВТУ.
Автоматично
(импорт/експорт):

въвеждане

и

генериране

на

информацията

‐автоматично въвеждане на информация от импортен макетен файл;
‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Студент, Докторант, Преподавател,
Служител, Гост;
‐чрез трансфер на файлове: Общежитие, Библиотека, Счетоводен и ТРЗ
софтуер.

2.3. Подсистема за планиране, организация и управление на учебния
процес
Планирането
и
организирането
на
учебния
процес
е
многопараметрична задача, целяща оптималното използване на ресурсите, с
които разполага университетът и натоварване на преподавателите и
студентите. Натрупаният опит в решаването на такъв тип задачи не е малък и
обикновено се дефинира като задача на календарното планиране с елементи
на итеративна автоматизация от информационно‐съветващ тип за лицето,
планиращо процеса. Ограниченията касаят основно:
‐типовите университетски ресурси (лекционни зали, компютърни и
специализирани лаборатории и др.), както и техния капацитет;
‐преподавателския ресурс по заявени ограничения за възможността да
провеждат занятия поради друга заетост и нужди;
‐студентските групи и тяхната възможност да бъдат налични за
планирането, съобразно календара и общия план за времето на заетост;
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‐календарни ограничения от друг характер, свързани с официални
празници, събития и др.
МОДУЛ „Планиране и отчитане на учебния процес“
Цел: Автоматизирано планиране и отчитане на реализацията на
учебния процес в университета. Това включва изготвяне на календарния
план и отчет на учебния процес, съобразно заложените изисквания и
ограничения на плана за аудиторна заетост на преподавателите.
Потребителите на тази система са преподавателите, студентите,
длъжностните лица и организаторите в катедрите и учебен отдел,
занимаващи се с планиране на учебния процес.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за
провеждане на учебния процес (импорт/експорт):
Учебни планове – подмодул с всички учебни планове и учебните
дисциплини в тях, който се поддържа от учебния отдел.
Учебни дисциплини и часове лекции, упражнения и др. – информацията
се взема от подмодул учебни планове, който се поддържа от учебния отдел.
Преподаватели – информацията се взема от модул Преподаватели,
като се допълва с Учебните дисциплини, които преподава всеки
преподавател. Допълва се с личните данни на преподавателите на хонорар,
който се поддържа от катедрите.
Учебни зали, аудитории и лаборатории – подмодул с всички
помещения, в които може да се провежда учебен процес, с кратки
характеристики (брой места, наличие на мултимедийна техника, брой
компютърни места, брой лабораторни уреди и др.), който се поддържа от
учебния отдел.
Студентски потоци и групи – подмодул с всички студентски групи,
подгрупи, потоци, специалности, специализации, който се поддържа от
учебния отдел. Записване на студентите по избираеми и факултативни
дисциплини и оформяне на групи, който се поддържа от учебния отдел.
План за годишна аудиторна заетост на катедра – подмодул с плана
за годишната аудиторна заетост на катедра, а информацията се взема от
подмодули Учебни дисциплини, Преподаватели, Студентски групи.
Допълнително се указват специфични изисквания за всеки преподавател във
формите за подаване на информация към планирането, който се поддържа
от катедрите и учебния отдел.
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Като справки се генерират:
•
•
•
•
•

Разписание на занятията за преподавател.
Разписание на занятията на студентска група.
Заетост на учебни зали.
Месечен отчет на преподавател.
Годишен отчет на катедра.

Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Студент, Преподавател, Докторант,
Персонал;
‐чрез генериране на файлове във формат на EXCEL отчети на
провеждания учебен процес, счетоводен и ТРЗ софтуер.
Препланирането на занятия става отново през функционалната форма
на календарното планиране по предварително определена процедура за
съгласуваност на действията и събития за информиране на заинтересованите
субекти на учебния процес (преподаватели и студенти).

2.4. Система за управление на обучението, осигуряване на
електронни учебни материали и библиотечните дейности
Във всеки университет има редица специализирани и фундаментални
курсове за обучение в бакалавърските, магистърските и докторски програми.
Интернет средата отдавна е станала необходимата база, върху която се
публикуват учебни материали, видеоуроци, тестове, казуси, форуми и др.,
както и да се разгръща поле за самостоятелна работа и научно‐приложни
изследвания. В тази връзка са събрани и концентрирани основните
характерни базови технически и технологични елементи, които се използват
за запознаване на обучаемите с историята на развитие на тези технологии,
както и тяхното използване в учебния и научно‐приложен процес.
Като специфика може да се каже, че в университетите с техническа
насоченост обикновено има и така наречената лабораторна база с
технически установки, хардуерни и софтуерни компоненти, а така също и
други технически средства, чрез които се осъществяват лабораторните
упражнения и изграждат умения и знания с практическа насоченост. Във
всички университети е необходима и така наречената виртуална среда, която
съдържа в себе си информационни материали, както и виртуален
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инструмент (специализирани уебсайтове и др.), в който са поместени самите
информационни материали.
Практическата реализация на такава система обикновено включва
информационен LMS (Learning Management System ‐система за управление
на обучението), а също и вградена система за публикуване на материали за
провеждане на учебния процес. При реализацията на тази LMS са използвани
последните достижения и концепции в уеб‐програмирането, по отношение
на архитектурните особености могат да се използват последните концепции
на универсалните и свободни за ползване LMS платформи като Moodle, ILIAS,
eFront или т.нар. комерсиални системи като Blackboard, проектите на Google,
Microsoft и много други, някои от които използват облачните технологии.
Общата структура за достъп до информационните ресурси на LMS система е
показана на фиг. 2.1.

eLearning (LMS)

Public Access

Student Access

Teacher Access

Admin Access

Фиг. 2.1. Структура за достъпа до информационните ресурси на eLearning
системите
Информационната структура на LMS системата включва следните нива
на достъп до информационните ресурси:
‐Public Access – осигурява публичен достъп до информационната
система, в която са включени обща информация за проекта и видовете
курсове и направления за обучение;
‐Student Access – след online регистрация студентите (обучаемите)
придобиват разширен достъп до информационните ресурси (учебните
материали, тестове и др.);
‐Teacher Access – преподавателски достъп до сайта, чрез който могат
да се публикуват учебни материали, тестове и други информационни
елементи;
45

‐Admin Access – администраторски достъп до сайта, чрез който може
да се редактира сайтът, както и потребителския достъп (студент и
преподавател).
Основните процеси, които се обхващат от информационния сайт на
системата, покриват изискванията за комуникация между основните
участници (преподавателите и студентите). Това е показано на фиг. 2.2.
ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБНИ
МАТЕРИАЛИ

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

СТУДЕНТ

Фиг. 2.2. Модел за взаимодействие между основните участници
Информационният сайт позволява на преподавателите да структурират
курсовете си по теми съобразно учебните програми, да предоставят
материали по учебното съдържание в подходящ електронен вид, както и да
определят конкретната система за усвояване и оценяване на придобитите
знания от студентите (групови и/или индивидуални занимания,
самоподготовка, тестване и изпитване). Студентите могат да публикуват
своите материали от техните самостоятелни и/или групови работи, за които
ще получат текуща или окончателна оценка или мнение. Това става на базата
на интерактивен достъп през информационната среда, включително и запис
на подробна история на събитията по учебния процес.
Функционалността на информационната система предоставя
възможността за реализация на различни педагогически и дидактически
подходи за осъществяване на обучението [49, 50]. Основните
функционалности на информационната система включват реализацията на:
‐управление на потребителските регистрации и груповите роли;
‐създаване, управление и поддържане на обучителните курсове;
‐управление на разписанието на курсовете;
‐генериране на автоматизирани и индивидуални комуникационни
съобщения между потребителите на системата;
‐оценяване и представяне на резултатите и оценките за студентите;
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разработен инструмент за трансфер на активните (със статус непрекъснали)
студенти, които се зареждат в базата от данни на системата Moodle и те имат
достъп до съответните курсове за обучение. В Moodle са разкрити курсовете
и са въведени учебните групи, които също се актуализират автоматизирано.
Това решение не е част от единната информационна система, но чрез
връзките и пероодичната обмяна на данни между нея и Moodle, това се
оказа възможно най‐простото и добре работещо решение, тъй като самата
система Moodle има доста добре развита бизнес логика за организиране на
достъп до учебни материали и извършване на електронно обучение. Тя е
предпочитана в много университети и се е превърнала в универсален еталон
за ползване, включително и за дистанционна форма на обучение.
Библиотечната система се базира също на готово комерсиално
решение, а именно ‐програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“ (АБ)
[53, 54]. Внедрени са модулите: читателски каталог и управление на
заемането на книги и литература; интернет каталози на библиотеките,
работещи с този програмен продукт, чрез който читателите имат достъп до
много библиотеки и предоставяните им електронни ресурси. Чрез
разработен инструмент периодично се пренася базата на активните студенти
от единната информационна система [52] към електронния читателски
каталог, за подпомагане регистрацията на читатели към библиотеката.

2.5. Управление на дипломирането и връзка с възпитаниците
Дипломирането е финалният елемент на проведеното обучение със
студентите, докторантите и специализантите. Съобразно нормативната база
процесът е двуфазов:
‐изготвяне на дипломата и приложението към нея с оценките от
следването, както и съответните свидетелства за правоспособност, ако по
дадената специалност има такива;
‐сканиране, регистриране и изпращане на дипломата за оформяне на
общодържавната база към министерството на образованието. Това е
свързано и с още един паралелен процес по поръчката на стикери,
гарантиращи оригиналността на издадената диплома.
Процесът по оформянето на самите дипломи е обвързан и обезпечен с
автоматизирано пренасяне на данните от студентското досие в шаблона
(template) на съответната диплома, след което този шаблон се разпечатва на
съответната бланка за диплома и приложение към диплома, който се
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подписва от всеки студент и университетското ръководство и на него се
залепя стикер за гарантиране на оригиналността.
Връзката с възпитаниците е процес, който е много сложен и
продължителен, а същевременно и важен, защото чрез него се определя
качеството и традициите във всеки университет. Много често
акредитационните комисии, които оценяват работата и качеството на
университетите, поставят въпросите за така наречената обратна връзка с
възпитаниците и тяхната оценка за пребиваването им в университета и
ползите от това. От гледна точка на университетите връзката с възпитаниците
също е много важна, тъй като те са „огледалото, в което се оглеждат“ и се
самооценяват. Има известни особености на този процес:
‐пряката връзка с възпитаниците се губи, защото те тръгват по своя път
в живота, променят си статуса, местоположението, координатите;
‐университетите губят координатите на своите възпитаници, въпреки
че ги имат в базата от данни на своите системи. Данните стават неактуални
поради предходния факт;
‐университетите най‐често предоставят способ за обратна връзка с тях ‐
както е модерно напоследък да има уеб сайт alumni (алумни ‐възпитаник),
собственост на университета или на съответната организация, юридическо
лице, на випускниците, регистрирана по законния ред и в която има
представители на университета, които най‐често са също възпитаници. Това
обаче само по себе си не създава условия за масовост на посещенията и
актуализации на информацията от страна на възпитаниците;
‐самите випуски‐възпитаници правят свои сайтове, социални групи и
мрежи, в които се регистрират и организират. Тук се касае за напълно
независими и самоорганизирали се групи възпитаници, които организират
срещи и мероприятия, понякога даже в самия университет.
Имайки предвид тези факти от гледна точка на университетите
проактивната дейност в тази посока може да е следната:
‐периодичен преглед и валидация на съществуващите данни за
випускниците;
‐организиране на инструмент за обратна връзка и регистриране на
възпитаниците (издаване на алманах, уеб сайт alumni и др.), където те да
оставят свои актуални контакти, мнения, препоръки и др.;
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‐организиране на обществени мероприятия и събития, на които да са
поканени всички възпитаници. Това може да стане чрез обяви, медийни
излъчвания и др., включително и на университетския уеб сайт и alumni сайта.
Опитът във ВТУ „Т. Каблешков“ в тази посока е следният:
‐периодична валидация и актуализация на базата от данни от
информационните системи.
‐водене на добра историческа хронология и покани за събитията,
празниците, мероприятия и др. в университетския сайт [55];
‐изградени са сайт за възпитаника [56], в който има възможност за
регистрация и търсене на съвипускници и др. [57];
‐организиране на дарителски кампании, една от които е изграждането
на православен храм, като за цялостната информацията по кампанията е
изграден уеб сайт, който се хоства на университетските сървъри [58].
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ГЛАВА III.
РЕГИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ.
АТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА.
Важен атестат за качеството в работата на всеки университет е
развиваната в него научна и научно‐изследователска работа, както и
участието на преподавателите в научни и научно‐приложни проекти и
разработки. Макар че преподавателската работа е на първо място, научно‐
изследователската работа развива и укрепва качеството на учебните
материали, създава творчески потенциал и мотивация, които
преподавателите пряко предават на студентите. Това е особено валидно за
техническите и технологични университети, занимаващи се с най‐новите
технологии в съвременния живот.
3.1. Организиране на научни срещи и форуми за представяне и
обсъждане на научни резултати и публикации.
Провеждането на научни форуми на университетите е организационно‐
планова задача, имаща за цел да събере и анализира съвременните
достижения на научния потенциал в дадена област от една страна, както и от
друга ‐да осигури адекватно планиране на материалните и човешки ресурси,
свързани с тяхното провеждане.
Разнородността на научните форуми, както и периодичността на
тяхното провеждане не предполага единна организационна и
информационна система, а по скоро представлява множество мини проекти,
чрез които се прави организацията на всяко събитие или категория събития
поотделно. Тези събития могат да бъдат както по‐големи като конгреси и
конференции, така и по‐малки като научни сесии, форуми, включително и
младежки, информационни дни и др.
Традиционно се организират научни конференции в рамките на
университета, научни сесии на по‐ниско ниво (например ниво факултет),
както и младежки сесии, информационни дни и др. на по‐ниско ниво (напр.
катедра, звено, специалност и др.). Автоматизацията обикновено е свързана
с това научно събитие да бъде обезпечено информационно, както и това да
бъдат изпратени и получени графика на събитието, самите материали на
участниците и др. За целта се разработва информационна част за събитието,
която се помещава в самостоятелен сайт или като част от друг сайт (напр.
университетския), разкриват се електронни адреси (emails) за комуникация
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през електронната поща или се разработват контактни форми, в които
потребителите изпращат информация за тяхното участие, акомодация
(настаняване), електронни плащания за такси правоучастие и др.
За по‐големите форуми като организирането на научни конференции,
особено, когато са с международно участие и се изискват по‐специални
условия за организиране, събиране, представяне и публикуване на научната
продукция, обикновено се отваря специален уеб сайт, който „живее“ активно
за времето на организиране и провеждане на проявата, а после изпълнява
своите функции на пасивна архивна единица. Тази динамика на активния
живот на форума го прави по отношение на изискванията му за софтуерна
реализация със специфични изисквания към това инструментариума да е
мощен, ефективен, евтин и лесен за употреба. Напоследък такива са уеб
технологиите, но като недостатък може да се каже, че при следващия или по‐
следващ цикъл на събитието, т.е. след 1‐2 години, тази технология е вече
стара, непродуктивна за новото си време и е по‐добре да се проектира
всичко наново, като се взема актуалния към момента инструментариум.
Проектът за новия научен форум се мултиплицира само по своята базова
функционалност, а детайлните промени, визуализацията, анимацията и др.
са тотално променени.
Все пак базовата функционалност на тези информационни системи
включва следните основни характеристики и модули:
1. Общ информационен модул, в който чрез система от екрани се
представя общата информация около организацията на научния форум. Тук
по‐конкретно се включва обща информация за времето и мястото на
провеждане на събитието, научните направления, програмния и
организационния комитети, както и указания за регистрация и използването
на системата от потенциалните потребители.
2. Модул с разширена функционалност и използване на
информационната система. Това включва оформяне и изпращане на
научните доклади и заявяване на желания по фактическото пребиваване на
научния форум. По‐конкретно това е разработена функционалност и
интерфейсни екрани, чрез които може да се извършва регистрация на
участниците във форума, изпращане на резюме, прикачване на доклад и
заявяване на резервация по настаняване и пребиваване на форума,
заплащане на такси, както и участие в други паралелни събития и др.
На фиг. 3.1. се показва моделът на бизнес логиката, която е част от
разширената функционалност на алгоритъма за технологичната
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последователност на процеса по регистриране и приемане на доклад за
научен форум. Чрез този модел се цели проверка и подобряване на
качеството на научната продукция на участниците в научния форум.

Фиг. 3.1. Алгоритъм за технологичната последователност на процеса по
регистриране и приемане на доклад за научен форум
3. Административен модул за обработка на постъпващата информация
по научния форум, изготвяне на справки, добавяне на рецензии към
изпратените доклади и циркулярна кореспонденция с регистрираните
потребители на форума.
Опитът
направления:

на

ВТУ

„Т.

Каблешков“

се

изразява

в

следните

 За организирането на научни форуми се използват различни подходи от
комуникации през електронната поща за малките форуми, форми за
обратна връзка и комуникация за средно големите форуми и
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разработване на специализирани сайтове за организация на
университетските научни конференции [59, 60].
 Публикуването на всички материали, включително и годишното издание
за издаване на научна продукция, книги, монографии и др. в
пространството на университетския сайт [55], както и специализираното
университетско научно списание [61].

3.2. Отчитане на научната и творческата активност на
преподавателския състав.
Отчитането на научнотворческата активност на преподавателския
състав е задача, целяща събирането на необходимата информация по
въпроса, нейното използване за различни цели, напр. акредитационни и
оценяващи процедури, тяхното публикуване в академичното портфолио, на
основните структурни звена (катедрите и департаментите) и др.
МОДУЛ „Преподавател – научна и творческа продукция“
Цел: Модулът цели въвеждането на лична информация на дадения
преподавател, снимка, с цел предоставяне на информация за контакт, както
и по направления за основните научни интереси и научна продукция (статии,
монографии и др., която е резултат от научна изследователска и творческа
активност на преподавателите). Визуализацията на информацията става
посредством избиране през университетския уеб‐сайт, след като дадения
преподавател бъде избран през структурното звено, в което работи. Модулът
трябва има механизъм за структуриране и търсене на уникална и дублирана
информация.
Потребители на модула са преподавателите и служебните лица,
ангажирани по административното обслужване.
Основните функции на модула включват:
‐форми за въвеждане и корекция на научната продукция на
преподавателите;
‐визуализиращата част за въведената информация в университетския
уеб сайт;
‐допълнителни форми за въвеждане на информация, касаеща учебния
и научния процес (дни и часове за консултации и др. персонална
информация);
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‐добавяне на типови справки за анализ и оценка на научната и
творческа продуктивност на преподавателите, включително и при отчитане
наличието на дублирана информация при двама и повече преподаватели.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за научната
и творческа продукция (импорт/експорт):
‐автоматично въвеждане на информация от импортен макетен файл;
‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

министерството

на

‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии;
‐типови справки за нуждите на акредитацията, атестиране на
преподавателите и др.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Студент, Докторант, Учебен процес,
Атестиране, Персонал;
‐чрез трансфер на файлове: от модул „Атестиране на преподаватели и
служители“ към ТРЗ софтуер, както и макетен експортен файл към
Министерство на образованието и др.
3.3. Атестации и оценяване на учебната, научна и друга дейност
Атестирането и оценяване на работата на преподавателите и
служителите е комплексна задача, даваща количествена и качествена оценка
на отделните академични субекти. Университетите имат нужда от
периодичните комплексни оценки за своите преподаватели и служителите,
както и отчитане прогреса и качеството на тяхната работа. Тези комплексни
оценки са свързани с кариерното израстване и развитие на преподавателите
и служителите.
МОДУЛ „Атестиране на преподаватели и служители“
Системата за атестиране на преподаватели е по‐сложна и е свързана от
една страна с оценяване и атестиране по повече критерии, както и
преминаването им през по‐сложна процедура за приемане и отчитане на
атестирането.
Цел: Системният модул регистрира събитията по диференцирано и
комплексно атестиране на преподавателите, както и запазване на цялостната
документация в електронен вид и осигуряване на т.нар. „история“ на
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атестациите. За служителите системата е опростена, извършва се от преките
ръководители и има анкетен характер, отчитащ комплекс от показатели. И в
двата случая има елемент на самооценка на дадения субект, както и оценка
на неговите ръководители и комисии, приемащи резултатите от оценките.
Потребители на модула: преподавателите и служителите, преките им
ръководители, както служебните лица, ангажирани по административното
обслужване, анкетиране и др.
Основни функции за автоматизиране на процесите са:
‐форми за въвеждане и корекция на събитията и документите по
атестиране на преподавателите и служителите през отделните събития на
процеса за атестиране;
‐форми за въвеждане на оценки от преките ръководители, резултати от
анкетни проучвания и др. с цел получаване на обективна комплексна оценка;
‐добавяне на типови справки за анализ и оценка на атестиране на
преподавателите и служителите.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за
показателите за оценка и атестиране (импорт/експорт):
‐автоматично въвеждане на информация от импортен макетен файл за
анкети и др.;
‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

министерството

на

‐справки, документи, протоколи и др., необходими за работа на
атестационните комисии;
‐експорт на данни към ТРЗ софтуер и др.;
‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Преподавател, Студент, Докторант, Учебен
процес, Персонал;
‐чрез трансфер на файлове: към ТРЗ софтуер, министерство на
образованието и др.
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3.4. Управление на допълнително материално стимулиране, бонуси,
ваучери и награди
Система за материално стимулиране, награди и др., свързани с
укрепване на академичния дух и самочувствие на преподавателите и
служителите. Това се свързва с периодични класирания и оценки от страна
на ръководните органи на дейността на всички преподаватели и служители и
даване на награди, финансови средства и др. бонуси. От гледна точка на
автоматизацията на този процес, акцентът е върху документирането и
планирането на средствата за такива бонуси и награди, както и на базата на
статистическа информация от системата за атестиране, анкетите и др.
наблюдения и мнения на ръководните органи.
МОДУЛ „ДВНХ (Допълнително възнаграждение с непостоянен
характер)“
Цел: Чрез тази информационна система се определя оценката и
стимулирането на активността на преподавателите и служителите на
университета, за постигане на високи резултати в трудовата им дейност.
Системата е съобразена с изискванията на нормативната база и за
всяка длъжност се определя максималният размер на допълнителното
възнаграждение като произведение на така наречения коефициент на
влияние на длъжността в общата дейност на университета и База ДВНХ.
Ежемесечно преките ръководители нанасят своите оценки в системата.
Потребители на модула са ръководителите от висшия и среден
ешелон на управлението, които имат право да нанасят своите оценки в
системата за подчинените си (ректорско, деканско, катедрено ръководство,
както и други ръководители на университетски отдели и звена).
Основни функции за автоматизиране на процесите са:
‐форми за въвеждане и корекция на месечните персонални оценки за
преподавателите и служителите от съответните отдели и звена. Периодът за
въвеждане е съобразен с процеса по документално обработване на
заплатите – в случая от 2‐ро до 20‐то число на текущия месец;
‐форми за въвеждане на коригиращи оценки от страна на висшето
ръководство, с цел получаване на обективна комплексна оценка;
‐справки за поставените оценките на преподавателите и служителите.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за
показателите за оценка и атестиране (импорт/експорт):
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‐автоматично генериране на информацията от предходния период;
‐експорт на данни към ТРЗ софтуер и др.;
‐експорт на типовите справки към Excel.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: атестиране, преподавател, човешки
ресурси;
‐чрез трансфер на файлове: към ТРЗ софтуер и др.
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ГЛАВА IV.
УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ,
ТЪРГОВСКИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИДЕЙНОСТИ.
САЙТ НА УНИВЕРСИТЕТА.
4.1. Управление на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси е може би най‐важната част от
управлението на дейността на всяка организация. Известен факт е, че за
добре мотивираните човешки ресурси няма неизпълнима задача.
Управлението на човешките ресурси е „запазена марка“ на
високотехнологичните икономики, това е „know‐how“ (знам как) на всеки от
световните бизнес лидери, а процедурата на работния процес е планиран в
най‐големи подробности и е „свещен“ по отношение на неговото
нарушаване. Водещите световни университети също спазват процедурите на
работния процес, макар че последните години моделът се „разчупва“ и
придобива нови измерения, като това се дължи главно на световната
глобализация. За съжаление у нас също се наблюдава известен спад на
качеството, въпреки че всички се стремят да ползват най‐новите технологии
и способи за преподаване и правене на наука.
От гледна точка на автоматизацията управлението на човешките
ресурси е сравнително тривиална задача, касаеща информационно
осигуряване на т.нар. трудово досие, където се регистрират и записват
всички събития, свързани с кариерното развитие на академичния състав и
персонал, с който разполага университетът.
МОДУЛ „Човешки ресурси – трудови договори, отпуски, трудови
характеристики.“
Изграждането на модула е базирано на стандартен подход за
управление на човешките ресурси, но при отчитане на категориите и групите
човешки ресурси, които са характерни за университетите.
Цел: Основната цел е свързана със записването на всички персонални
данни за преподавателите и служителите и управление на трудовите
договори, отпуските и другите типични въпроси в сферата на дейността на
отдела. Това е свързано още с генериране на различни документи (трудови
договори, заповеди, образци и др. такива налични), свързани с времето (т.е.
генериране на електронен документ към дадена дата) и аналитично
съдържащи се в базата от данни с цел поддържане история на процеса на
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развитие на ангажираността на човешките ресурси. Този модул има пряка
връзка с функционален подмодул за подготовка на типови справки и връзки
с останалите модули като например модул „Атестиране на преподаватели и
служители“, „ДВНХ“ и др.
Потребители на модула са преподавателите и служителите, както и
служебните лица, ангажирани по административното обслужване,
ръководствата от висшия и средния ешелон.
Основните функции на модула са свързани с:
‐форми за въвеждане и корекция личните данни на преподавателите и
служителите;
‐форми за въвеждане и корекция на информация за трудовите
договори, планиране и усвояване на отпуските и др. подобни свързани
процеси;
‐електронни форми за подаване и обработване на заявления за отпуск,
трудова заетост и др. подобна дейност, свързана с планиране и отчитане на
производствения процес;
‐данните за преподавателския състав и служителите са
основополагащи за изграждането на единна база от данни за цялата единна
система за управление на университета.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за
показателите за оценка и атестиране (импорт/експорт):
‐автоматично въвеждане на информация от импортен макетен файл;
‐макетен файл
образованието;

справка

за

нуждите

на

министерството

на

‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка по непредвидени критерии;
‐данни за преподавателите и служителите към използваните системи
за социално и здравно осигуряване
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: Студент, Докторант, Учебен процес,
Атестиране, ДВНХ и др.
‐чрез трансфер на файлове: Общежитие, Библиотека, Счетоводен и ТРЗ
софтуер, осигуровки и др.
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4.2. Профил на купувача и управление на обществените поръчки и
търгове
МОДУЛ „Профил на купувача, обществени поръчки и търгове“
Цел: Информационно осигуряване на планирането, подготовката и
провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и търгове,
съгласно нормативното законодателство, както и координацията на
университетските звена при осъществяване на тези дейности. Това от своя
страна води до създаването на условия за законосъобразно и ефективно
разходване на бюджетните средства, публичност и прозрачност при
планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки и търгове.
Потребители на модула са служебните лица, ангажирани по
администрирането и управлението на тази дейност, ръководствата от висшия
и средния ешелон, както и всички заинтересовани от това юридически
участници.
Основните функции на модула са свързани с:
‐форми за въвеждане и корекция на събитията, свързани с обявяването
на обществени поръчки и търгове;
‐форми за въвеждане и корекция на детайлна информация за
отделните процедури по закона за обществени поръчки и търгове, както и
оформяне на годишния план‐график за цикъла на обществените поръчки и
търгове;
‐електронни форми за визуализация, както и публикуване на
документацията на тази дейност.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията за
обществени поръчки и търгове (импорт/експорт):
‐автоматично визуализиране на информация и файловете по дадена
обществена поръчка, търг или процедура в университетския сайт;
‐връзка с агенцията за обществени поръчки, както и нейния сайт;
‐експорт на типови справки към Word и Excel за допълнителна
обработка и статистика.
Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни към останалите модули на системата;
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‐чрез трансфер на файлове и подаване на информация към агенцията
за обществени поръчки.
4.3. Управление на материалните ресурси, имотите и разходите,
свързани с тяхното ползване
Управлението на материалните ресурси е малко по‐лесна задача от
тази за управлението на човешките ресурси. В основата си бизнес моделът е
свързан с няколко направления:
‐управление на активите и отдаването им под наем (сгради, площи и
др. инфраструктура, реалните и виртуалните ресурси, включително и
свободния капацитет при невъзможността да се натовари с традиционна
университетска заетост на учебните зали и лаборатории и др.);
‐развиване на високо технологични производства, експериментални
практически изследвания по договори с трети лица и проекти;
‐„аутсорсинг“ или предоставяне на някои видове услуги, неприсъщи за
университетските дейности (отдаване под наем на хранителни ресурси,
кафенета и др.).
МОДУЛ “Стопанска дейност – регистрация и управление на договори
за наеми, разходи и др. ”
Цел: Осигуряване на информационното обслужване на дейностите по
регистрация на информация за постъпващите приходи и управление
отдаването под наем и отчитане на разходите за консумативи и услуги
получавани от външните клиенти на университета.
Потребителите са външните наематели и фирми, както и служебни
лица, ангажирани по тяхното обслужване и управление на договорните им
отношения.
Основните функции на стопанския модул са:
‐управление на настаняванията и престоя в студентските общежития,
депозити, консумативи и др. – може да се използва и самостоятелно
специализирано софтуерно решение.
‐форми за описание на обектите за отдаване под наем, както и
отчитане на договорните отношения (във вид на електронни документи),
статусите на обектите, ‐зает/свободен, период на заемане и др.;
‐форми за въвеждане и корекция на данни за наемателите;

62

‐форми за въвеждане на информация по текущия статус на изплатени
наеми, консумативи и др. от наемателите;
‐онлайн форма за заявяване и проверка на предстоящите плащания на
такси и др., която да е обвързана с модул „Плащания” на единната система
за управление;
‐пакет от справки за следене и управление на наемните отношения и
заплащане на консумативите и услугите;
‐двустранна връзка между системите за настаняване в студентските
общежития от студенти и други наематели.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията от и за
стопанския модул (импорт/експорт):
‐информацията от модули „Преподавател“, „Студент”, „Докторант”;
‐информация от софтуера за управление на настаняванията и
консумативите в студентско общежитие;
‐информация от получени плащания за наеми, консумативи и услуги от
модул „Плащания”;
‐експорт на типовите справки към Word и Excel за допълнителна
обработка и финансов и икономически анализ за нуждите на ръководството;
‐данни за помещенията и площите за отдаване под наем;
‐данни за клиентите и договорите за наемни отношения;
‐данни за заплащаните консумативи и услуги;
Връзки с други модули:
‐чрез единна база данни към подсистеми: студент, докторант,
персонал, плащания и др.
‐чрез трансфер на файлове: Общежитие, Счетоводен и ТРЗ софтуер
4.4. Управление на финансовите и счетоводни дейности, ТРЗ,
социално и здравно осигуряване.
Управлението на финансовите, счетоводните и парични дейности е
жизнено важна дейност за всеки университет. Ако финансово‐паричния
модел е „сбъркан“ и е неефективен, това обрича всяка университетска
институция на провал или ако се разчита на други способи за финансиране,
като държавни дотации и издръжка, това ще я доведе до трудно
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съществуване. Автоматизираното информационно осигуряване на
постъпленията и разходите на паричните средства води до подобряване на
отчетността и ефективността на управление на паричните средства.
Модул „ПЛАЩАНИЯ“ (Билинг система)
Плащанията са общият интегрален модул за свръзка на всички модули
на интегрираната информационна система. Всеки един от субектите
извършва плащания или реализира по директен или индиректен способ
своите постъпления чрез този модул.
Цел: Модернизиране и разширяване на системата за осъществяване и
регистриране на плащанията на такси, консумативи, приходи от наеми,
развойна дейност и много други. Интегрално свързващият модул на общата
информационна система е необходимо да се доразшири с нови
възможности, свързани основно с електронно банкиране през постерминал
и интернет банкиране и пр.
Потребители на модула са всички физически и юридически субекти,
участващи в единната система за управление, а имено: студентите,
докторантите и др. обучаеми (напр. курсисти), преподавателите и
служителите, посетители, ползващи хотелската част и др., наематели –
външни организации, както и други контрагенти (организирани
мероприятия, презентации и др.).
Допустимите форми за плащания се базират на допустимите от
закона:
 В брой през касов апарат.
 С дебитни и кредитни карти през POS терминал.
 По банков път (платежно нареждане, вносна бележка, директен
дебит).
 По електронен път ‐през електронна система за разплащане с
дебитни и кредитни карти.
 По електронен път – през електронна система за разплащане с
генериране на код и плащане в брой на каса на финансов партньор.
Видове плащания, извършвани през системата, могат да бъдат:





Заплащане на кандидатстудентски такси.
Заплащане на семестриални такси.
Заплащане на други такси от обучаеми (курсисти).
Заплащане на общежитие.
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 Заплащане на студентски стол.
 Заплащане на такси за библиотечен достъп и други, свързани с това
такси (копиране и др.).
 Заплащане на единични нощувки / връзка с използван софтуер/.
 Заплащане на наеми и консумативи/режийни.
 Заплащане на други услуги.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията от и за
модула за извършване на плащанията (импорт/експорт):
‐автоматично от единна база на лични данни и информация за
плащане, въведени предварително през други модули, за: студенти,
докторанти, преподаватели, служители (опция‐Курсисти);
‐автоматично с трансфер на файлове от Общежитие, Библиотека;
‐автоматично от единна база на лични (служебни) данни и информация
за плащане, въведени предварително през други модули, за: наематели –
външни организации и други контрагенти;
‐автоматично генериране на записи в единната база от данни за всяко
едно плащане заедно с история на плащането и обслужващото служебно
лице;
‐автоматичен експорт към счетоводния и ТРЗ софтуер (в случая това са
системите Ажур и Терез) на информация за извършени плащания с трансфер
на файлове и създаване на нужните филтри за тях;
‐автоматичен експорт на данни (систематизирани отчети и
хронологични описи) по предварително зададени критерии в различни
електронни таблици и други програми (Excel, Word, PDF и др.). Визуализация
и отпечатване в заложения формат;
‐автоматично управление на касов апарат/фискален принтер/, лазерен
и матричен принтер. Осигуряване на всички, необходими за това драйвери и
лицензи, включени в цената.
Други функции към модула са:
‐импортиране на външни електронни системи за разплащане;
‐въвеждане на персонални плащания по банков път;
‐въвеждане на дължими консумативи/режийни от наематели;
‐издаване на персонални фактури и сметки и др.
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Връзки с други модули:
‐чрез единна база от данни: студент, докторант, КСК, учебен процес,
персонал и др.;
‐чрез трансфер на файлове към системите за: общежитието,
библиотеката, счетоводния и ТРЗ софтуер и др.
4.5. Управление на документооборота и работата на ръководните
органи, събрания, съвети и др.
Управлението на документооборота е задача, свързана с управлението
на университета като цяло и регламентира от една страна процесите и
услугите в специализирана нормативна база, съответстваща на законовите
рамки и от друга информира заинтересованите субекти, изпълнява и отчита
резултатите от свършените работи и процеси. Чрез новите информационни
технологии, хартиените носители на информация започнаха силно да се
ограничават и отпадат. Напоследък се наложиха софтуерните системи за
дигитално управление на информацията, което позволява да се оптимизират
всички етапи на обработката на документите, улеснява се достъпът и
намирането на информация, като в същото време се осигурява надеждното ѝ
съхранение и архивиране.
Внедряването на такъв тип системи води до:
•
•
•
•

висока ефективност при съвместна работа;
автоматизация и прозрачност на процесите;
сигурност и контрол на данните;
мобилност и лесен начин на ползване.

Опитът на ВТУ „Т. Каблешков“ се базира на комплексно решение,
което включва използването на комерсиален софтуерен продукт DocuWare
[62], чрез който се електронизира деловодството и управлява
документооборота, както и система за публикуване на нормативни
документи, решения, протоколи и др., които са в резултат на работата на
колективните органи за управление. Това е компромисен вариант от гледна
точка на финансовите и лицензни ограничения на комерсиалния софтуер,
както и олекотения вариант на бизнес логиката на нещата по създаване и
публикуване на продуктовите нормативни документи, решения, протоколи и
др. на самите колективни органи за управление.
Работата на тази допълнителна система се базира на уеб базирана
система с отворен код, вградена е като елемент на единната информационна
система и има следните особености:
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 публична информация – нормативни документи, решения, заповеди,
процедури и др., които се публикуват на съответните места в
университетския уебсайт [55];
 информация, изискваща ауторизация – нормативни документи,
решения, заповеди, процедури, вътрешни документи и др., които се
публикуват в уеб пространството в модул „Документи“ на единната
информационна система [52].
Аутентикацията до тази система се базира на мултипотребителски
достъп, като съобразно заложените роли на дадения потребител, той има
достъп до дървовидната структура на различни папки с файлове, а правата за
достъп се определят като:
 папка общ достъп;
 достъп до папката с файлове на Академичния съвет;
 достъп до папките с файлове на отделните факултетни съвети.
Всички останали публичните документи се предоставят за уеб достъп
през университетския сайт и са разделени на следните групи:
 нормативна база на ВТУ „Т. Каблешков“;
 директни линкове от системата DocuWare;
 процедури по защита на дисертационни трудове;
 процедури по академично израстване на кадрите;
 процедури за обществени поръчки и търгове, към профила на
купувача и др.
Както става ясно дотук, имаме комплексно решение на множество
софтуерни платформи и системи, които работят в режим на съгласуваност и
синхрон, макар и да имат различни по своето естество характеристики.
Въпросите за сигурността на системите и данните са с първостепенна
важност и включват много активни действия и мерки [63, 64].
4.6. Сайт на университета.
Университетският уеб сайт е цялостно изражение на дейностите и
събития, случващи се в университета. Той има интегрална връзка към всички
процеси и субекти (обучаеми, преподаватели, служители). В този смисъл
може да се каже, че всичко описано до момента, свързано с учебния процес,
научната и други дейности има пряка връзка, а събитията намират
отражения в университетския сайт.
Сайтът може да се каже, че е „рекламното лице на университета“,
роля, която е с първостепенна важност по отношение критериите за оценка,
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развитие и усъвършенстване. Той трябва да е добре познат и същевременно
иновативен и променяем с оглед най‐новите технологични решения и
тенденции за дизайн и развитие на уеб системите.
Особено важен факт е, че той трябва да отговаря на очакванията на
младите хора, защото те са основният контингент, търсещ услугите на
университетския пазар.
УЕБ‐САЙТ на ВТУ „Тодор Каблешков“
Цел: Университетският уеб‐сайт съдържа цялостна информация за
дейностите и процесите в университета.
Специфични изисквания: Университетският сайт трябва да отговаря на
съвременните тенденции, изисквания и технологии за дизайн и
програмиране, включително и това да бъде удобен за ползване през всички
налични устройства и системи (компютри, таблети, телефони и др.). Трябва
да се намира също на постоянен „ъпдейт“ и „ъпгрейд“ актуализации с цел
подобряване на качеството и сигурността му. Сайтът трябва да има още и
цялостна обвръзка и интеграция с всички системи и подсистеми на
университета. Това са всъщност интегрираната информационна система за
управление на университета, система за обучение и публикуване на учебни
материали, системи за отразяване и провеждане на научни форуми,
библиотечни, счетоводни системи и много други.
Потребители и нива на достъп:
 Публичен достъп до общите информационни ресурси.
 Достъп до всички вътрешни информационни ресурси за всички
регистрирани потребители в отделните системи и сайта.
 Оторизиран достъп съобразно ролите, които има даден потребител
до ресурсите на подсистемите на единната информационна система за
управление на университета.
 Уеб‐администратор (уеб‐дизайнер) за достъп до общата
информацията, която не се въвежда в отделните модули. Това са
академичните събития, новини, и други мероприятия.
 Системен администратор за достъп до всички ресурси и
възможности за „ъпдейт“ и „ъпгрейд“ актуализации с цел подобряване на
качеството и сигурността на сайта. Това включва и инсталирането на
добавки (плъгини), чрез които се покриват нови функционалности и нова
бизнес логика.
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Основни функции:
‐инструмент (backinterface), чрез който се редактират общите
информационни екрани, менюта и др. в сайта;
‐инструменти за контрол на визуализацията на информацията по
зададени критерии за роля и ниво на достъп на потребителя, през който се
визуализира;
‐истема за персонализация (къстомизация) на сайта и отделните
подсистеми за макетни изгледи, езикови настройки и др.
Според утвърдените световни практики [65, 66, 67], минималните
изисквания за мултиезичност на сайтовете се свежда до двата езика
съобразно географското му разположение – местния географски език и
универсалния английски език. Разбира се съобразно вида и естеството на
целевите групи, за които е предназначен сайтът, могат да бъдат включени и
други езици, като не е задължително сайтът изцяло да е преведен на
всичките поддържани езици. В случая изискванията са за двуезичност на
сайта и поддържаните езици са български и английски.
Автоматично въвеждане и генериране на информацията от и за
сайта (импорт/експорт):
‐автоматично от единна база от данни на интегрирана информационна
система за управление. Това става по индиректен начин чрез средствата на
самата информационна система за управление и се вгражда в рамката на
сайта. Това са актуалните данни за академичния състав, учебни планове,
разписания, актуални документи и др.;
‐напълно независимо чрез връзки към други специализирани сайтове
за електронно обучение, научни форуми и изяви, библиотечен
информационен каталог и др.;
‐чрез своята база от данни и инструментариум за внасяне и използване
на информация за събития, мероприятия и др.;
‐чрез средствата на средата за оптимизация на индексирането на
информацията в сайта и включване в световните търсещи машини.
Уеб сайтът (сайтове) трябва да има връзка с всички системи, работещи
в университета, включително и световните индексиращите и
колекциониращи информация търсещи машини. Трябва още да има
инсталиран сертификат за сигурност на представяне и предоставяне на
информацията през интернет. Без наличието на такъв (HTTPS или HTTP Secure
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‐адаптация на известния Hypertext Transfer Protocol, защитен на т.н.
„транспортно ниво“) сертификат, който ако липсва, повечето търсещи
машини не актуализират и не индексират информацията в тях.
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ГЛАВА V.
ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТУ„ТОДОР КАБЛЕШКОВ“
5.1. Основни модули на единната информационна система
Единната информационна система е изградена на модулен принцип и
обхваща по‐голямата част от планирането и организацията на
университетските дейности [52, 68]. В нея се влиза с потребителски достъп и
парола, като даденият потребител работи само с тези модули, за които е
определен предварително чрез разкритите роли в системата. На фиг. 5.1. се
представя общият изглед на информационната система.

Фиг. 5.1. Общ изглед на единната информационна система за управление.

5.2. Модул „Кандидат студентска кампания“
Чрез модула „КСК“ се организира цялостният процес по набиране на
кандидати и рекламиране на университета. Той е пряко свързан с модулите
„Студент“ и „Преподавател“. Менюто за управление, което е показано на
фиг. 5.2., съдържа в себе си:
 Прием „Бакалавър“, включващ подменютата: записване; класиране;
резултати от изпит с фиктивни номера, изпити и зали;
 Прием „Магистър“, включващ записване и класиране;
 Ранно записване;
 Специалности;
 Справки.
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Фиг. 5.2. Основно меню на модула „КСК“

Фиг. 5.3. Записване на кандидатите за „Бакалавър“
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Фиг. 5.4. Класиране на кандидатите за „Бакалавър“

Фиг. 5.5. Въвеждане на резултати от изпит за „Бакалавър“

Фиг. 5.6. Проверка на резултатите за „Бакалавър“ в сайта
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Фиг. 5.7. Записване на кандидатите за „Магистър“
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Фиг. 5.8. Класиране на кандидатите за „Магистър“

Фиг. 5.9. Ранно записване на кандидати
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Фиг. 5.10. Онлайн форма за подаване на документи през интернет за
ранно записване в сайта
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Фиг. 5.11. Списък на специалностите

Фиг. 5.12. Справки по приема
На фиг. 5.3. до фиг. 5.12. са показани основните функционални екрани
от модула „КСК“, който има пряка връзка с модула „Студент“, тъй като това
са два последователни процеса. Данните от „КСК“ се предават
автоматизирано и те са основата на първоначалната информационна база за
студентите.
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5.3. Модул „Студент“
В модул „Студент“ се съдържа организирането и документирането на
състоянието и учебния процес със студентите на университета. Той е пряко
свързан с модулите „Учебен отдел“ и „Преподавател“. Менюто за
управление, което е показано на фиг. 5.13., съдържа в себе си:
 Записване на студентите;
 Главна книга с оценките от следването;
 Студентско досие за отразяване на събитията по пребиваване на
студетите;
 Оформяне на групите;
 Генериране на групови и индивидуални протоколи за оценки;
 Групови операции за промяна на статуса на студентите и групите,
прогнозни списъци, преминаване в следващ семестър (година);
 Справки: академични, за министерството на образованието и за
здравно осигуряване на студентите.

Фиг. 5.13. Основно меню на модула „Студент“
На фиг. 5.14 до фиг. 5.23 са показани основните функционални екрани
на модула „Студент“.
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Фиг. 5.14. Форма за записване на бакалаври

Фиг. 5.15. Форма за записване на магистри
79

Фиг. 5.16. Главна книга (лични данни и оценки от следването)

Фиг. 5.17. Студентско досие (събития, промяна статус и др.)
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Фиг. 5.18. Оформяне на групите студенти

Фиг. 5.19. Генериране на групов протокол за изпит
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Фиг. 5.20. Генериране на индивидуален протокол за изпит

Фиг. 5.21. Изготвяне на прогнозен списък на активните студенти

Фиг. 5.22. Автоматизирано преминаване в следващ семестър/година
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Фиг. 5.23. Форма за прекъсване/отстраняване/отписване на студенти

5.4. Модул „Преподавател“
В модул „Преподавател“ се съдържа организирането и
документирането на състоянието и творческото развитие на
преподавателите. Той е пряко свързан с модулите „Учебен отдел“, „Студент“,
„Човешки ресурси“, „Атестиране“ и др. Менюто за управление, което е
показано на фиг. 5.24., съдържа в себе си:
 Учебен процес, който съдържа плана за годишната учебна заетост
(разписанието) на преподавателите, месечния отчет за изпълнение на
учебната заетост, формата за планиране на занятия, препланиране на
занятия и въвеждане на оценките в изпитните протоколи;
 Отчитане на научната продукция на преподавателите (книги, монографии,
статии, доклади, проучвания и цитирания);
 Периодична кампания по атестиране на преподавателите, свързана с
документиране на атестирането и оценяването;
 е‐Портфолио на преподавателя (научноизследователски интереси, лекции
в друг университет, членство в организации и комитети, изследвания и
проекти, награди и патенти, специализации, владеене на чужд език и др.);
 Отпуски (годишен график и молба за отпуск).

Фиг. 5.24. Основно меню на модула „Преподавател“
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На следващите фигури (5.25 – 5.35) са показани основните
функционални екрани на модула „Преподавател“.

Фиг. 5.25. Седмичен разпис на аудиторните занятия
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Фиг. 5.26. Генериране на форма 1 за планиране на учебния процес

Фиг. 5.27. Препланиране на занятия – визуализация на заетостта
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Фиг. 5.28. Попълване на електронни изпитни протоколи

Фиг. 5.29. Панел за попълване на научна продукция (книги, монографии,
статии, доклади, проучвания и цитирания)

Фиг. 5.30. Панел за попълване на е‐портфолио (научноизследователски
интереси, лекции в други университети, членство в организации и
комитети, изследвания и проекти, награди и патенти, специализации,
чужди езици, данни за контакт)
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Фиг. 5.31. Панел за качване на документи за преподаватели, подлежащи
на атестиране

Фиг. 5.32. Атестационен лист
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Фиг. 5.33. Информационна карта за атестирането
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Фиг. 5.34. Предварителен график за ползване на платен отпуск
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Фиг. 5.35. Панел за подаване и история на електронните молби за
ползване на платен отпуск

5.5. Модул „Докторант“
Модул „Докторант“ е специализиран модул за въвеждане на
информация по кандидатстването, пребиваването, обучението и
процедурата по защита на докторанти. На фиг. 5.36. е представено
функционалното меню, а на фигури (5.37. – 5.43.) са дадени основните
функционални екрани на модула. Менюто на модула включва:
 Кандидатстване на докторант, което включва подаване на заявление и
разглеждане от комисия;
 Записване на докторант;
 Досие на докторант;
 Организиране на защита на дисертационния труд;
 Справка за положените изпити и справка за министерството на
образованието.
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Фиг. 5.36. Основно меню на модула „Докторант“

Фиг. 5.37. Електронно заявление за кандидатстване за докторантура

Фиг. 5.38. Електронно обезпечаване на кадровите комисии
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Фиг. 5.39. Електронна заповед за записване

Фиг. 5.40. Електронно досие на докторант

Фиг. 5.41. Приключване на обучението, защита и диплома
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Фиг. 5.42. Удостоверение за положени изпити

Фиг. 5.43. Номенклатури на специалности и професионални направления

5.6. Модул „Учебен отдел“
Модулът „Учебен отдел“ е изцяло свързан с планирането и
организацията на учебния процес и документация по дипломирането. Той е
в непосредствена връзка с модулите КСК, Студент и Преподавател. Неговото
меню за управление е показано на фиг. 5.44. и включва:
 Номенклатура за започване и завършване на семестъра, учебните
дисциплини, учебните зали, специалностите и учебните планове.
 Групите и потоците, които могат да се оформят.
 Форма 1, която съдържа детайлните изисквания за извършване на
планирането за всяка дисциплина.
 Календар за представяне на заетостта на преподавателя (залата).
 Подмодул планиране на учебни занятия – основен инструмент за
календарното планиране на учебния процес за студентите от
преподавателите в съответните зали.
 Справки за групите, потоците, разписание на преподавателите,
разписания на залите, както и количествена справка за активността на
преподавателите, необходима за акредитацията.
Основното меню е представено на фиг. 5.44., а функционалността на
модула се представя на фиг. 5.45. – 5.57.
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Фиг. 5.44. Основно меню на модула „Учебен отдел“

Фиг. 5.45. Начало и край на семестъра. Почивни дни и ваканции.

Фиг. 5.46. Списък на учебните зали.
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Фиг. 5.47. Списък на учебните дисциплини.

Фиг. 5.48. Списък на специалностите
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Фиг. 5.49. Учебен план – обща информация

Фиг. 5.50. Дисциплини към учебен план

Фиг. 5.51. Учебни групи
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Фиг. 5.52. Оформяне на групите в потоци

Фиг. 5.53. Форма 1 за планиране на учебния процес

Фиг. 5.54.Календар преподавател/зала
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Фиг. 5.55. Планиране на учебните занятия
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Фиг. 5.56.Визуализация на разписанието в сайта
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Фиг. 5.57. Подробна справка на преподавателската активност, свързана с
акредитацията
5.7. Модул „Атестиране“
Атестирането е важна периодична дейност, свързана с оценката на
качеството на преподавателите и служителите. Автоматизацията е изцяло
съобразена с процедурните действия и процеси по самото атестиране. На
фиг. 5.58. – 5.65. са показани менюто и основните екрани за автоматизация
на процесите по електронизация на атестирането.

Фиг. 5.58. Основно меню на модула „Атестиране“
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Фиг. 5.59. Атестационен статус на преподавателите

Фиг. 5.60. График за атестиране

101

Фиг. 5.61. Атестационен лист

Фиг. 5.62. Информационна карта за атестирания

102

Фиг. 5.63. Преценка за дейноста на атестирания

Фиг. 5.64. Резултати от проведени анкетни проучвания

Фиг. 5.65. Приключване на процедура по атестиране
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5.8. Модул „Човешки ресурси“
Модулът „Човешки ресурси“ е изграден на базата на нормативното
законодателство и добрите практики в сферата. Той е основополагащ за
цялата система, тъй като данните в него са база, върху която са изградени и
останалите подмодули на системата. Менюто за управление, което е
показано на фиг. 5.66., включва следните части:
 Общи данни за преподавателите и служителите;
 Трудови правоотношения, регламентирани от трудовия договор,
допълнителните споразумения към него, както и процедурата по
прекратяване на трудово правоотношение;
 Отпуски, включващо лимити и график на отпуските, както и обработката
на молбите за отпуски;
 Справки по различни показатели;
 Номенклатура, включваща структурата на университета и националната
класификация на професиите и длъжностите.

Фиг. 5.66. Основно меню на модула „Човешки ресурси“

Фиг. 5.67. Общи данни за преподавател (служител)
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Фиг. 5.68. Допълнително споразумение към трудов договор
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Фиг. 5.69. Обработка на молби за отпуск
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Фиг. 5.70. Оформяне на университетската структура

5.9. Модул „Допълнително възнаграждение с непостоянен характер“
Модулът „Допълнително възнаграждение с непостоянен характер“
(„ДВНХ“) е инсталиран като елемент на модула „Атестиране“, както е
показано на фиг. 5.71.

Фиг. 5.71. Основно меню на модула „ДВНХ“

Фиг. 5.72. Екран за въвеждане на месечните оценки
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Фиг. 5.73. Справка за месечни оценки
Модулът има връзка със софтуера за изготвяне на заплатите на
преподавателите и служителите.

5.10. Модул „Стопанска дейност“
В менюто на модула „Стопанска дейност“ са включени:
 Наематели;
 Финансови взаимоотношения: отчет на уредите и месечните
констативни протоколи за отчет на разходите;
 Справки за конкретен наемател или ежедневни справки;
 Цени на консумативи и такси;
 Номенклатурата от сгради, уреди и обекти.
На фиг. 5.74. – 5.76. се дават основни изгледи от модул „Стопанска
дейност“.

Фиг. 5.74. Основно меню на модула „Стопанска дейност“

Фиг. 5.75. Досие на наемател (фирма)
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Фиг. 5.76. Управление на плащанията
Настоящият модул включва и други екрани, съобразно показаното
меню на фиг. 5.74., които са конструирани на същия принцип. Модулът има
изпращане на данни чрез справките към счетоводните и др. информационни
системи.

5.11. Модул „Плащания“
Плащанията са разделени условно на две категории: плащане на
наемател (физическо или юридическо лице), ползващ услугите от наемане на
помещение (имот) собственост на университета; плащане на такса, услуга по
установения списък от услуги за студентите. На фиг. 5.77. е показно менюто
за управление на плащанията.

Фиг. 5.77. Основно меню на модула „Плащания“
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Фиг. 5.78. Извършване на касово плащане за студент

Фиг. 5.79. Извършване на касово плащане за наемател
Предвиден е компонент за плащане през интернет на пакета такси и
отразяване на събитията в базата от данни на единната информационна
система при „ъпгрейд“ на системата в близко бъдеще, с което тя ще
придобие завършен вид и пълна функционалност.
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5.12. Модул „Профил на купувача“
Профилът на купувача е система за публикуване и визуализация в сайта
на активните обществени поръчки, търгове, процедури и др., залегнали в
държавната нормативна база. На фиг. 5.80. и 5.81. се показват въвеждането и
визиализирането на информацията в профила на купувача.

Фиг. 5.80. Въвеждане на информация за обществена поръчка профила на
купувача.
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Фиг. 5.81. Визуализация на обществена поръчка в сайта.
Същата информация се публикува и в сайта на агенцията за
обществени поръчки, но няма изградена процедура за автоматизиран обмен
на информацията със сайта на агенцията.

5.13. Модул „Документи“
Модулът „Документи“ представлява пространство, където се въвежда
и визуализира електронният вариант да документите, на базата на които се
вземат решенията на отделните съвети (общи, академичен съвет, факултетни
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съвети). Секция „общи“ е достъпна до всички потребитеи на системата, а за
останалите папки се предоставя достъп съобразно това дали даденият
потребител (преподавател или служител) участва в някой от съветите. На фиг.
5.82. е представен обобщен изглед от модул „Документи“. Навигацията е
както по хоризонтала за избора на вида съвет, така и по вертикала за избор
на времето, съвета и документа, който потребителят иска да отвори.

Фиг. 5.82. Обобщен изглед от модул „Документи“
Електронните документи се предоставят в стандартния PDF (Portable
Document Format), a интерфейсът предлага панел с навигационни бутони и
търсеща машина за намиране на даден документ по ключови думи.

5.14. Модул „Служебни“
Служебният модул служи за определяне и настройване на
потребителите и паролите за достъп до системата, както и ролите за достъп
до дадена функционалност на системата. На фиг. 5.83. се представя изглед от
служебния модул на системата. Съобразно правомощията за достъп до
системата за потребителя могат да бъдат избрани и неговите роли.
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Фиг. 5.83. Изглед на модула „Служебни“
Към този модул има предвидена функционалност за визуализация на
сесиите на отделните потребители и при необходимост такива активни сесии
биват преустановявани от администратора на системата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата монография са анализирани и систематизирани методично
проблемите, свързани с изграждането, внедряването и използването на
интегрирани информационни системи за цялостно управление на дейността на
университетите. Това се оказва сложен и иновативен подход, тъй като новите
информационни технологии водят до постоянно преосмисляне и развитие на
бизнеслогиката и процесите, както и до стремежа към усъвършенстване на
работата на университетите с оглед тяхната конкурентоспособност на
образователния пазар.
Структурата на монографията следва модела за описание, както на общите
изисквания за необходимостта от автоматизация, така и конкретно в методически
план характерните видове процеси и дейности, включително и практическа
реализация на такъв проект. По‐конкретно това са:
 Бизнес логика, планиране, управление на университетските процеси,
както и необходимостта от използване на информационни системи.
 Кампания за набиране на обучаеми. Планиране, организация и
управление на учебния процес. Дипломиране и връзка с възпитаниците.
 Регистрация и управление на научната дейност. Атестации и оценка на
преподавателите и персонала.
 Управление на материалните и човешки ресурси, търговски, финансови и
други дейности. Сайт на университета.
 Приложен модел на единната информационна система за управление на
ВТУ „Тодор Каблешков“.
Обобщената методика е приложена по изпълнен проект във ВТУ „Тодор
Каблешков“, като са представени конкретните решения и интерфейси на софтуерна
реализация на поставените задачи за управление на университетските дейности.
Представените резултати са в резултат на задълбочен анализ на необходимостта за
функционалност на новоизграждащата се информационна система, както и за
управление на ВТУ „Тодор Каблешков“. При направения анализ са отчетени и
специфичните институционални особености на извършваните дейности, както и
информационните потоци, обезпечаващи самите дейности.
Обобщени са и са дефинирани основните модули и функционалности на
системата в общо техническо задание, необходимо за изграждане на настоящата
информационна система. Предложени са още и конкретният инструментариум за
изграждане на системата, а именно традиционният уеб‐ориентиран интернет
модел.
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Проектираната интегрирана информационна система има модулен принцип,
включващ в себе си редица предимства. На първо място това е еднократно
въвеждане на информация и многократното използване за различни цели, както и
нейната достъпност навсякъде, където е необходимо. Това от своя страна
облекчава и повишава активността на учебния отдел и деканските канцеларии чрез
автоматизиране на процесите и издаването на необходимите документи и
справки. Това води още до максимално визуализиране на всички процеси,
протичащи в университета, както и до по‐ефективното използване на времето,
ресурсите и помещенията в университета.
Единната информационна системата има пълна интеграция със системите за
електронно обучение LMS (LearningManagementSystem), виртуалната библиотека,
системата за документооборота, управление на материалните ресурси и
счетоводната и други системи в университета. Всичко това е предпоставка за по‐
ефективно и лесно следене на финансовите потоци и транзакции, както и
управление на приходите и разходите, включително и подпомагане на
стратегическото планиране.
В по‐тесен технически смисъл единната информационна система цели да се
елиминират повтарящите се действия в комуникацията, въвеждане на информация
и управление на документооборота, както и да се сведат до минимум
използването на хартиени документи, досиета и др. Чрез системата е възможно
изготвянето на бързи и точни справки, доклади и анализи и анкети за студентите,
преподавателите и тяхната работа и активност. Моделът на системата е уеб‐
базирана платформа, което елиминира нуждата от лично присъствие на
потребителите за повечето услуги, включително и чрез ползване на електронно
банкиране и управление на паричните средства.
Основните предимства на изградената система са в посока подобряване на
информационното обслужване на отделните потребители, което включва в себе си
необходимостта от следните характеристики:






модулност и съгласуваност между отделните модули;
ползване на обща база от данни;
обвръзка с други системи и бази от данни;
работа в рално време;
висока степен на сигурност на данните при работа със системите.

Изграждането на единната информационна система е в резултат на няколко
годишни усилия на екипа по проекта, както и други заинтересовани лица.
Системата премина успешно през четирите основни жизнени фази, като сега се
намира в последната, а именно: поддръжка и усъвършенстване на
информационната система.
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Изграждането и усъвършенстване на системата се превърна в целенасочена
задача за откриване и ползване на така наречените „добри практики“ за
проектиране и изграждане на подобни информационни системи, като са отчетени
специфичните особености при внедряване на информационната система. Същата
може да бъде използвана и усъвършенствана за друг университет.
Инструментариумът, който е използван за нейното създаване, се базира на
съвременните и модерни Java базирани уеб технологии и SQL бази от данни. Вече
няколко години системата е в успешна експлоатация и постоянно се
усъвършенства, което свидетелства за нейната ефективност и полезност.
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