
СТАТУТ 

на Академичния център за иновативни образователни технологии 

 

Академичният център за иновативни образователни технологии е създаден в 
отговор на инициативата на Европейската комисия за отваряне на образованието за 
всички чрез новите технологии. В настоящия етап в развитието на обществото 
информационните и комуникационни технологии (ИКТ) придобиват изключително 
важна функция. Израснало е ново, дигитално подготвено поколение, в процеса на чието 
образование е необходимо максимално използване на ИКН още от студентската 
скамейка на учащите се. Тук в един по-широк хоризонт се включват не само 
техническите постижения, подпомагащи образователния процес, но и съобразените с 
новите педагогически теории методи, форми и средства на обучение, съдействащи за 
постигането на съвременните образователните цели.  

 

Във връзка с това актуалните  

ЦЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ са: 

• адаптиране на образователния процес към дигиталното поколение чрез 
използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии; 

• включване на НМА в националното, европейското и световното виртуално 
образователно пространство. 

 

Непосредствени 

ЗАДАЧИ НА АЦИОТ са: 

• усвояване и адаптиране на иновативни образователни технологии към 
спецификата на НМА; 

• популяризиране на иновативните образователни технологии чрез лекции, 
семинари, курсове, уъркшопи и т.н.; 

• презентация на използваните иновативни образователни технологии пред 
експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.; 

• съдействие за трансфера на иновативни образователни технологии в средните 
музикални училища и училищата по изкуствата; 

• информираност относно обявяваните конкурси за финансиране на проекти, 
свързани с иновативните образователни технологии, от национални и 
европейски програми; иницииране на участието на НМА в такива конкурси; 

• популяризиране на своята дейност чрез социалните мрежи. 
 
 



СТРУКТУРА 
 

АЦИОТ е съставна част от академичния комплекс за научни изследвания и 
художественотворческа дейност. Той взаимодейства с: 

• Центъра за дигитално обучение; 
• Академичния център за научна и художественотворческа дейност; 
• Центъра за продължаващо обучение. 

Центърът се ръководи от избрано от Академичния съвет хабилитирано лице. 
Ръководителят на Центъра е подчинен и се отчита на заместник-ректора по 
учебната дейност. Съставът на Центъра е мобилен и включва преподаватели, 
докторанти и студенти, които имат подчертани интереси към иновативните 
образователни технологии; те се обединяват във временни екипи за решаване на 
конкретни задачи от оперативния план за работа.  

 

ФИНАНСИРАНЕ 

Центърът се финансира от следните източници: 

• национални образователни и изследователски програми; 
• проекти за научна и художественотворческа дейност на НМА; 
• дарители и спонсори. 

 

Настоящият Статут на АЦИОТ е приет на заседание на АС на 15.12.2022 г. 

 

  


