ЦЕЛИ НА НАЦИД ЗА 2017 ГОДИНА
УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… /п/ ………………………
ВАНЯ ГРАШКИНА
Изпълнителен директор
Индикатор за изпълнение
Дейности

Срок

Очакван резултат

1

2

3

състояние
текущо
4

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И НА МОБИЛНОСТТА В РЕАЛНОСТ
1.1. Увеличаване на мобилността на студенти, преподаватели и изследователи, участие в стажове
Стратегически документи:
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014‐2020 г.
Изготвяне информационни продукти по заявки на потребители

януари –
декември

Реферативни обзори

3 обзора

Тематични подбори

2 подбора

Тематични библиографски справки

3 справки

Стратегически документи:
Лисабонска конвенция, Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014‐2020 г.
Обработване на заявления
Проверка за статут на висши училища и програми за висше
образование
Проверки за автентичност на дипломи
Признато висше образование

http://www.nacid.bg

януари –
декември

Ефективно подпомагане на академичната и
изследователска мобилност в България на
притежатели на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища за
облекчаване достъпа до пазара на труда,
заемане на научни длъжности в научни
организации и други цели.

365 обработени заявления
370 проверки
365 проверки
330 признавания

целево
5

1
Проверки и информация за академично ниво и права по
български дипломи

2
януари –
декември

Брой проверени дипломи по приетите запитвания
Изграждане на онлайн информационна система за образци
на документи за завършено висше образование преди
Болонския процес по международен проект ISOBAQ с
безвъзмездната финансова подкрепа на Програма ЕРАЗЪМ+
и съфинансиран от ЕК в консорциум от седем национални
ЕНИК‐НАРИК центъра с водещ партньор НАЦИД.

3
Ефективно функциониране на националния
Център за академично признаване и
мобилност (ЕНИК‐НАРИК) чрез предоставяне
на информация относно квалификационно
ниво по Националната квалификационна
рамка и Европейската квалификационна
рамка и академични права на български
образователни документи включително и
труднодостъпни документи за завършено
висше образование, издавани преди
Болонския процес и действащия Закон за
висше образование.

4

5

580 проверки и информация
600 проверени дипломи
o
o

o

Изградена онлайн
информационна система;
Колекция от образци на
документи за завършено висше
образование със съответното им
описание от седем държави:
България, Латвия, Литва, Естония,
Хърватия, Полша и Румъния;
Предоставен онлайн достъп до
информационната система на
центровете от мрежата ЕНИК‐
НАРИК.

1.2. Повишаване ефективността на процеса по признаването на професионални квалификации и регулираните професии
Стратегически документи:
o Директива 2005/36/ЕО
o Регламент (ЕС) № 1024/2012
o Закон за признаване на професионалните квалификации
Предоставяне на информация за квалификационно ниво по
Директива 2005/36/ЕС и ЗППК и професионални права на
квалификационни документи по постъпили запитвания до
националния Център за подпомагане.

декември

Ефективно функциониране на националния
Център за подпомагане в полза на граждани
и институции.

Брой проверени квалификационни документи по приетите
запитвания
Удостоверяване на професионални квалификации по
нерегулирани професии (в т.ч. заявки за Европейска
професионална карта по ИСВП)
Проверки за статут на институции и квалификации в
рамките на процедурите по удостоверяване

250 квалификационни документи по
тези преписки
януари –
декември

Ефективно подпомагане на трудовата
мобилност в ЕС чрез удостоверените
български професионални квалификации
(в т.ч. чрез ЕПК и по Информационната
система на вътрешния пазар – ИСВП)

Издадени удостоверения за професионални квалификации
(в т.ч. Европейска професионална карта по ИСВП)
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200 преписки

85

85
80 удостоверения
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1
Получени нотификации и предупреждения, свързани с
процедурите по признаване на професионални
квалификации в ИСВП

2
януари –
декември

3

4

5

Одобрено административно сътрудничество с 9 800 нотификации
компетентните органи от държавите членки и
подобрена прозрачност в процедурите по
признаване на професионални квалификации
в ИСВП

Стратегически документи:
Закон за признаване на професионалните квалификации
Поддържане на Списък на регулираните професии в
Р. България

януари –
декември

Поддържане на актуална информация за българската
система за професионални квалификации
Предоставяне на актуална онлайн информация за
българската система за професионални квалификации

Повишена прозрачност, публичност и
информираност за националната система за
професионални квалификации и
регулираните професии в България чрез
предоставен онлайн достъп до актуална
информация

1 актуализация
1 актуализация
13 000 посещения
25 000 отворени страници

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
2.1. Повишаване на качеството на висшето образование
Стратегически документи:
o Национална програма за реформи 2012‐2020
o Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.
Изготвяне на информационни продукти по заявки на
потребители

Реферативни обзори

2 обзора

Тематични библиографски справки

8 справки

Издаване на информационен бюлетин „Infосвят” – серия
„Висше образование и науката”

Издадени броеве на бюлетина

4 бюлетина

Издаване на електронен информационен бюлетин
„Педагогиум”

Издадени броеве на бюлетина

12 бюлетина, достъпни през сайта
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януари –
декември
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Стратегически документи:
Лисабонска конвенция, Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014‐2020 г.
Годишни срещи на мрежите ЕНИК и НАРИК

юни
декември

Участие в организационните заседания на бюрото на НАРИК
мрежата и бюрото на ЕНИК мрежата

януари –
декември

Улесняване на справедливото академично
признаване на чужди дипломи в България и
на български дипломи в чужбина в
съответствие с Лисабонската конвенция

1 годишна среща на ЕНИК мрежата
1 годишна среща на НАРИК мрежата
3 работни заседания

2.2. Усъвършенстване на модела на прием във висшите училища
Стратегически документи:
Лисабонска конвенция, Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014‐2020 г.
януари –
декември

Предоставен достъп до актуална информация 3 актуализации
за българската система за висше образование
в националния раздел за България в портала
6 актуализирани хипервръзки
на мрежата ЕНИК‐НАРИК центрове, в
академичния портал на ЮНЕСКО и в
академичния портал на WHED

Основно преструктуриране на разделите, съдържанието и
визията на съпътстващ сайт „Академично признаване” в
сайта на НАЦИД

30 юни

Подобрена структура на предоставяната
информация

1 преструктуриране

Актуализации на съдържанието на съпътстващ сайт
„Академично признаване”

юли –
декември

Актуализирана информация

2 актуализации

Предоставяне на актуална онлайн информация за
българската система за академично признаване в сайта на
центъра

януари –
декември

Повишена прозрачност и публичност на реда
за академично признаване в България чрез
предоставен онлайн достъп до актуална
информация

13 000 посещения
25 000 отворени страници

Повишена прозрачност, публичност и по‐
систематично прилагане принципите на
Лисабонската конвенцията чрез предоставен
онлайн достъп до взетите решения по
академично признаване на НАЦИД и висшите
училища

6 500 справки в публичните регистри
по академично признаване на
НАЦИД
1 300 справки в публичните регистри
по академично признаване на
висшите училища

Подкрепа на висшите училища при
осъществяване на функциите им на органи по
академично признаване

2 актуализации

Актуализации на съдържанието на българската секция в
порталите
Актуализирани хипервръзки в българската секция в
порталите

Предоставяне на публичен онлайн достъп до регистрите по
Академично признаване на НАЦИД и висшите училища

Текущо актуализиране на съпътстващия сайт
„В помощ на висшите училища”
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януари –
декември
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1
Предоставяне на актуална онлайн информация
съпътстващия сайт „В помощ на висшите училища”

2
януари –
декември

Проверки за статут на чуждестранни висши училища и
програми, заявени от български висши училища
Проверки за автентичност на чуждестранни дипломи
Препоръки за признаване на чуждестранно висше
образование

3

4

Предоставен на достъп на висшите училища
до актуална информация. Подобрено
качество на прием в български висши
училища на притежатели на чуждестранни
дипломи за висше образование

350 посещения
800 отворени страници

Повишено качество на академичната и
изследователска мобилност и приема в
български висши училища на студенти и
докторанти с чуждестранни дипломи.
Подобрено и систематично прилагане на
Лисабонската конвенция от по‐голям брой
български висши училища.

240 проверки

5

230 проверки
60 препоръки

Стратегически документи:
Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България в периода 2014‐2020 г.
Издаване на информационен бюлетин „Infосвят” – серия
„Училищно образование и младеж”

януари –
декември

Изготвяне на информационни продукти по заявки на
потребители

Издадени броеве на бюлетина

4 бюлетина

Фактографска информация

1 фактографска информация

Тематични подбори

2 подбора

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: РАЗГРЪЩАНЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА, ПРИ ВСИЧКИ СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

3.1. Създаване на модерна образователна ИКТ среда
Стратегически документи:
Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014‐2020 г.
Поддържане и актуализиране на портал
„Национална педагогическа мрежа”
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януари –
декември

Актуална информация по отделните рубрики
в портала

Цели на НАЦИД за 2017 година

10 актуализации

стр. 5 от 7

1

2

3

4

5

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА НИРД И ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО
ПРОСТРАНСТВО

4.1. Осигуряване и достъп до съвременни информационни масиви, бази данни и комуникационна инфраструктура
Стратегически документи:
Национална пътна карта за научна инфраструктура
Издаване на електронен информационен бюлетин
„Актуални програми и събития. Образование, наука,
иновации”

януари –
декември

Издадени броеве на бюлетина

12 бюлетина, достъпни през сайта

януари –
декември

Издадени справки за цитирания на
публикации

40 справки

Издадени справки за импакт фактор на
научни периодични издания

45 справки

Въведени записи в бази данни „Защитени
дисертационни трудове и лица на
академични длъжности”

1 100 записа

Актуализиране на съдържание на Регистъра
за научната дейност в Република България

100 записа

Тематични изложби на публикации

6 изложби

Стратегически документи:
Лицензи за достъп до електронни бази данни
Изготвяне на справка за цитирания на публикации
Изготвяне на справка за импакт фактор на научни
периодични издания

Стратегически документи:
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025
Актуализация на база данни „Защитени дисертационни
трудове и лица на академични длъжности”

януари –
декември

Поддържане на Регистъра за научната дейност в Република
България

Стратегически документи:
Национална стратегия за младежта 2010‐2020
Организиране на тематични изложби на публикации по
приоритетни за българската наука направления
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Според
утвърден
график
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ В УСЛОВИЯТА НА ПРОЗРАЧНОСТ, ДИАЛОГИЧНОСТ И АКТИВНОСТ
5.1. Прозрачно, диалогично и активно административно сътрудничество за интелигентен растеж
Стратегически документи:
o Национална стратегия за развитие на научните изследвания
o Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014‐2020 г.
Участие в работна група № 16 „Образование, взаимно
признаване на професионални квалификации, младеж,
наука и изследвания” към Съвета по европейските въпроси

януари –
декември

Извършени съгласувателни процедури

4

Участие в работата на Комитета по наблюдение на
Оперативна програма НОИР

Извършени съгласувателни процедури

6

Участие в работна група № 3 „Право на установяване и
услуги” към Съвета по европейски въпроси

Извършени съгласувателни процедури

4

5.2. Събиране, създаване и поддържане на публична информация в отворен машинночетим формат,
позволяващ повторна употреба
Стратегически документи:
Закон за достъп до обществена информация
Поетапно публикуване на данни на Портала за отворени
данни.
Публикуване в интернет на информационните масиви и
ресурси, поддържани от НАЦИД
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януари –
декември

Осигуряване на поетапно публикуване и
поддържане на публична информация

Цели на НАЦИД за 2017 година

3 броя масиви в Портала за отворени
данни:
1. Защитени дисертационни трудове
и лица на академични длъжности;
2. Списък на издадените
удостоверения за признаване на
висше образование в
чуждестранни висши училища;
3. Списък на отказите за признаване
на висше образование в
чуждестранни висши училища
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