ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”
От мандатната програма на
проф. д-р инж. икон. Даниела Димитрова Тодорова,
с която е избрана за Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”
за периода на управление
Декември 2016 – Декември 2020 година
І. Учебна дейност и образователни услуги - действия за привличане на повече студенти,
гарантиране на качествено образование, кариерно ориентиране, развитие и
професионална реализация, повишаване оценките от акредитацията и рейтинга на ВТУ
„Тодор Каблешков” на образователния пазар.
ІІ. Научноизследователска и приложна дейност - действия за разширяване на
научноизследователска инфраструктура във ВТУ „Тодор Каблешков” и развитието му
като образователен център, трансфериращ знания, технологии и иновации в практиката.
ІІІ. Конкурентоспособност на ВТУ „Тодор Каблешков” - конкурентно позициониране,
национална и международна привлекателност и репутация на ВТУ„Тодор Каблешков”,
утвърждаване на имиджа му на престижен образователен и научноизследователски
център.
ІV. Кадрово развитие – действия за балансирано кадрово развитие, чрез симбиоза между
младостта от една страна, и от друга с опита и ерудицията, както на ниво
преподаватели, така и за служителите, осигуряващи основни дейности в училището.
V. Работа със студентската и докторантска общност - непрекъснат диалог със
студентите и докторантите и помощ по всички въпроси от първостепенно значение.
VI. Материално-техническа база – модернизиране
научноизследователската инфраструктура на ВТУ;
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VII. Финансово осигуряване на дейността на ВТУ „Тодор Каблешков” - разумна и
законосъобразна финансова политика, при постоянен контрол, прозрачност и отчетност
при планирането и изразходването на бюджетната субсидия и собствените приходи на
училището.

Очаквани резултати:
 Разкриване на нови и атрактивни специалности, ориентирани към
потребностите на трудовия пазар и привличане на студенти към тях;
 Подготвени студенти с висока конкурентоспособност, със знания и умения
за успешна реализация в съвременната бизнес-практика;
 Разширяване на националното и международно сътрудничество за развитие
на образователната и научноизследователската дейност, участието в национални
и международни програми и проекти;
 Създаване на съвместни експертни екипи, създаващи ефективен модел за
сътрудничество с други университети, бизнеса и изследователски институти;
 Развитие на
университетската инфраструктура и информационното
осигуряване;
 Благоприятна среда за работа на студенти, докторанти, преподаватели и
служители;
 Рационална организационна и длъжностна структура на ВТУ „Тодор
Каблешков”;
 Утвърждаване имиджа на ВТУ „Тодор Каблешков” като стабилна, развиваща
се и привлекателна образователна и научноизследователска институция.
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