БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПЛАН
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
2017 г.
№

ДЕЙНОСТ/ ЗАДАЧА

СРОК

ОТГОВАРЯ

БЕЛЕЖКА

ПРОЕКТИ

I.
1.

Да се проведе конкурс за
разработване на проекти,
финансирани от БСУ.

м. януари

Комисията по НИД

2.

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

м. ноември

Комисията по НИД,
Зам. - декани

3.

Да се кандидатства по
процедури за
квалификационни дейности на
новата Оперативна програма
на ЕС в „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020”.

постоянен

Комисията по НИД,
Зам. – декани

4.

Да се кандидатства и се
проведат регламентираните
процедури по програма
„Еразъм +” – Образователна
мобилност.

м. ноември

Комисията по
ЕРАЗЪМ

5.

Да се кандидатства активно по
научните програми на ниво
Брюксел – Програма Хоризонт
2020, програма КОСТ и др.

постоянен

Зам.–ректор
НИДиМС, Зам.декани

6.

Да се активизира
кандидатстването на
центровете по Еразъм+
ключова дейност

постоянен

Комисията по НИД,
Зам. – декани

Студентска и
преподавателс
ка мобилност и
др.

1

„Сътрудничество за иновации
и обмен на добри практики” и
други ключови дейности.
7.

Да се кандидатства по ОП
„Наука и образование за
интелигентен растеж”

постоянен

Комисията по НИД,
Зам. – декани

8.

Да се направят проучвания и
да се реализират проекти с
администрацията на
територията на Бургас и
Югоизточния район за
планиране.

постоянен

Деканите

9.

Да се активизира
индивидуалната мобилност и
институционалното участие по
финансовия механизъм на
ЕИП и по програмата за
сътрудничество с К.
Швейцария.

постоянен

Комисията по НИД,
Зам. – декани и
Отдел МС

НАУЧНИ ПРОЯВИ

II.
1.

Да се подготви и проведе 4та
международна конференция
на Университета Мара
(Малайзия) ICGSM ”Кръговата
икономика”.

м. май

Зам.–ректор
НИДиМС, Декан
ЦЮН, Зам.-декан
ЦИУН

2.

Да се подготви и проведе
международната научна
конференция на ЦХН
”Психология и бизнес”.

м. юни

Декан ЦХН, Зам.декан ЦХН

4.

Да се електронизират услугите
услугите свързани с
регистрация, обработка и
разплащане на участия в
научни прояви на БСУ

м. април

Зам.–ректор
НИДиМС, декани, ИО

5.

Да се организират периодично
научни семинари.

постоянен

Декани, Ръководител
катедра по правата
на човека към
“Юнеско”

6.

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

постоянен

Ректор, Зам.-ректори,
Декани
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НАУЧНО ИЗРАСТВАНЕ

III.
1.

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

постоянен

Зам.–ректор НИДиМС

2.

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

постоянен

Зам.-деканите по
НИД, Зам.–ректор
НИДиМС

3.

Да се стимулира
публикационната активност на
преподавателите в издания,
отразявани от Рейтинговата
система за ВУ.

постоянен

Зам.–ректор
НИДиМС, Декани,
Комисията по НИД

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

IV.
1.

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

м. октомври

Комисията по НИД

2.

Да се остойностят и направят
продаваеми онлайн предишни
и текущи издания и сборници
от конференции на БСУ

м. април

Зам.–ректор
НИДиМС, Началник
ИО

3.

Да продължи издаването на
сп. “Бизнес Посоки”, сп.
„Юридически сборник“, сп.
„Съвременна
хуманитаристика” и
електронното издание
„Компютърни науки и
комуникации”

постоянен

Съответните Ред.
колегии от ЦИУН,
ЦЮН, ЦХН и ЦИТН

4.

Да се публикуват докладите от
международните научни
конференции на БСУ.

м. юли и м.
август

Ред. колегия,
Комисията по НИД

5.

Да се публикуват докладите от
националния преглед на
студентската научна
конференция.

м. юни

Редакционната
колегия

6.

Да се подготвят и
университетските издания да
кандидатстват за регистрация
в Science Direct и
WebofKnowledge, свързани с

постоянен

Зам.–ректор
НИДиМС,
Редакционните
колегии
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индексирането и отразяването
в рейтинга на ВУ.

СТУДЕНТСКИ ПРОЯВИ

V.
1.

Да се подготви и проведе
конкурс за студентска научна
конференция на
университетско ниво по
центрове.

м. март

Декани, Зам.-декани

2.

Да се подготви и проведе
национална конференция за
студентско научно творчество.

м. март

Зам.–ректор НИД и
МС

3.

Активно включване на
новопостъпилите докторанти
на БСУ в научни събития и
проекти на институцията.

постоянен

Зам.-деканите по
НИД

4.

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

м.март – май

Зам.–ректор
НИДиМС, Зам.декани по НИД

5.

Да се насърчава участието на
студенти в клубните и в
кръжочни форми на
Центровете.

постоянен

Зам.-деканите по
НИД

6.

Да се активизира
публикационната активност на
студентите в електронното
издание на „Студентски
страсти”.

постоянен

Зам.–ректор
НИДиМС, Декан ЦХН,
Председател на
Студентски съвет

7.

Да се включват активно
студенти в работата по научни
проекти.

постоянен

Зам.-деканите по
НИД, преподаватели

ОРГАНИЗАЦИОННИ

VI.
1.

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

м. януари

Зам.–ректор НИДиМС

2.

Да се приеме бюджет за 2017
г.

м. януари

Зам.–ректор НИДиМС

3.

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

м. януари

Зам.–ректор НИДиМС
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предходната година.
4.

Да се обсъди работата по НИД
в програмните съвети и УНС.

постоянен

Програмни
координатори, Декани
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