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„Да запазим уважението към катедрата” 
 
 
 
 Уважаеми колеги, 

 Катедра „Строителна механика“ винаги е имала добър и сплотен 
колектив, на който аз съм член от 23 години. Ние преподаваме 
дисциплини, които са основополагащи за бъдещите строителни инженери 
и архитекти. Добрите практики на работа трябва да бъдат запазени и 
доразвити в бъдеще. Искам да набележа основни принципи, които смятам 
да следвам през следващия мандат. 

 
 
 I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 
 Учебната дейност е основната мисия за Университета, съответно и 
за звеното, което пряко отговаря за нея – катедрата. Ние винаги сме 
разполагали с висококвалифицирани преподаватели. Това ми дава 
основание да набележа следните въпроси за съвместно решаване: 

1. Постоянно и разумно осъвременяване на учебните програми 
предимно в съдържателен план. Всяка промяна в учебните програми 
ще се съгласуват на катедрен съвет. 

2. Обогатяване на съдържанието на лекционните курсове и 
модернизация на преподаването чрез използване на съвременни 
технически средства за обучение, включително чрез системата e-
learn. 

3. Повишаване готовността за преподаване в условия на ограничен 
достъп до сградата на УАСГ. 

4. Търсене на възможности за привличане на студенти за дипломанти 
към катедрата. 

5. Стимулиране на написването на учебници и учебни помагала.  
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 II. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
 Тази дейност може да се реализира от хора, които се стремят към 
върховете на своята наука. Тя се реализира успешно в екип и за целта 
следва да се извърши следното: 

1. Включване на докторанти и студенти в изследователски 
проекти. 

2. Популяризиране на научната ни дейност. Публикуване на 
резюмета в интернет-платформи и в Годишника на УАСГ. 

 
 
 III. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КАДРОВА ПОЛИТИКА 
 
 Катедра Строителна механика разполага с голям кадрови 
потенциал, но всички ние трябва да полагаме постоянни грижи за 
неговото попълване, развитие и израстване. Тук задачите са: 
 

1. Регулярно обновяване на компютърната техника. За това 
оборудване непрекъснато ще настоявам пред ръководството на 
Университета. 

2. Закупуване на основен софтуер, необходим за обучението. 
3. Провеждане на конкурси за попълване на академичния състав с 

млади докторанти и асистенти. Ще отделяме специално внимание 
към младите преподаватели като инвестиция в бъдещето. 

4. Осигуряване на възможности за кариерно развитие на 
преподавателския състав, съобразно нуждите на катедрата. 

5. Уважително отношение към нашите учители и колеги, отдали 
целия си творчески живот за изграждането на едно модерно висше 
образование по строително инженерство. Пълноценно 
използване на техните знания и опит. 

6. Непрекъснато ще настоявам ръководството на УАСГ да търси 
външни и вътрешни финансови ресурси за повишаване на всички 
основни заплати, включително на администрацията и на научно-
помощния персонал, защото те са неотделима част от колектива.  
 

 
 IV. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ  
 

1. Редовно и своевременно изготвяне на всички административни 
документи.  

2. Навременно споделяне на информацията от Факултетен съвет до 
всички членове на катедрата. 
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3. Проучване на мнението на преподавателите по всички важни за 
катедрата въпроси. Максимално съобразяване с него при вземането 
на управленските решения. 

 
 

В заключение ще заявя, че ще работя за поддържане на 
академичен и колегиален климат в катедра Строителна 
механика. Изразявам дълбокото си убеждение, че ръководителят 
катедра не трябва да налага каквито и да било авторитарни и 
силови методи на управление. Ясно съзнавам, че катедрата се 
управлява от катедрения съвет. Затова, ако получа Вашето доверие, 
основата на моята работа в следващия мандат ще бъде обща 
воля, толерантност, взаимно уважение, постоянен диалог с 
колегията и студентите, усилия от всички, за да приемем 
предизвикателствата по решаването на възникналите 
проблеми.  

 
 
 
01.07.2020г.     С уважение: … … … 

гр. София         (доц. д-р инж. А. Таушанов) 


