
Въпрoси към кандидатите за Декан на ФМИ 
 
1. Как смятате да работите с Ректорското ръководство и да засилите позициите на ФМИ при               
взимането на важни решения за Университета ни? 
 
2. Как ще увеличите изразходването на бюджетния излишък? 
 
3. Как ще се разговаря с МОН и как можем да участваме в разработването на политики в сферата на                   
образованието по математически и информатически дисциплини? 
 
4. Как виждате развитието на започнатото от доц. Семерджиев в партньорствата с фирми? Как              
виждате започване на нови партньорства с ТехПарка, БизнесПарка, СтартЪп акселератори,          
инкубатори за идеи, R&D компании за създаване на предприемаческа среда сред студентите и             
стимулиране на експериментирането и създаването на продукт. 
 
5. Как виждате портфолиото на ФМИ като реклама, продукт? 
Лого, сайт, начин на предоставяне на информация, визия на пространствата около и във ФМИ,              
участие в медии 
 
6. Какво ще направите за запазване на кадрите и за развитието на нови чрез стимулиране на млади                 
студенти и докторанти да останат във ФМИ, да развиват научна и преподавателска кариера? 
 
7. Как гледате на предоставяне на все повече неща в електронен вид и създаването на електронни                
хранилища за учебни материали, записки, лекции, упражнения, учебници на наши преподаватели,           
контролни, изпити, домашни, конспекти? 
 
8. Как смятате да подобрите отчетността на ФМИ пред обществото и студентите, които плащат за               
това? 
 
9. Какви са мерките Ви за оптимизиране на административните процеси чрез човешки ресурс,             
материални база и информационни системи? 
 
10. Как ще стимулирате развитието на open-space места във факултета, парка пред ФМИ и други               
секции, които са предоставени на факултета? 
 
11. Как смятате да се изградят контакти и сътрудничество с институциите в основното и средното               
образование в цялата страна? 
 
12. Как ще повишите качеството на студентите и преподаването? 
 
13. Как ще подобрите средата за обитание?  
 
14. Условия на труд, осветеност, почистване, озеленяване на ФМИ и облагородяване на околните             
пространства, разделното събиране на отпадъци, разходването на ток, вода, топлина, климатизация. 
Ще има ли топла вода, ще се пуснат ли в експлоатация тоалетните съоръжения, които не работят? 
Ще се сложат ли закачалки в залите? 
Ще се работи, при ремонтите на нови зали, да няма всякакви канали, които загрозяват средата? 



Ще се работи ли за електроснабдяване на скамейките? 
Ще се работи за изграждането на единна кабелна интернет мрежа в новоремонтиращи се зали?  
 
15. Както и за изграждането на кампусна интернет свързаност в сградите на ФХФ, ФМИ и ФзФ? И                 
безжична интернет връзка в околните пространства. 
 
16. Как виждате развитието на паркоместата в кампуса? 
 
17. Какво ще направите, за подобряване на достъп на хора в неравностойно положение - с               
двигателни проблеми, със зрителни, с умствени? 
 
18. Ще работите ли, за предоставяне на първа лекарска, заболекарска и психологическа помощ на              
територията на кампуса? 
 
19. Как ще се развиват учебните планове на специалностите и смятате ли, че мнението на               
студентите и/или докторантите трябва да бъде изслушвано на Катедрени съвети и Учебни комисии? 
 
20. Как бихте работили за подобряване на спортната активност на студентите чрез задължителен             
спорт, но не винаги обвързан с кредити признаването им? 
 
21. Как ще се стимулира повишаването на квалификацията на студентите чрез втори чужд език и               
включването на задължително изкарване на английски B2, за да може студент да завърши? 
 
22. Как ще се стимулира студенти да разработват продукти за ФМИ? 
 
23. Как ще се насърчава студентското самоуправление, проектна дейност и дейно участие в             
управлението на ФМИ? 
 
24. Как ще развиете co-working и open-space пространствата във ФМИ? 
 
25. Ще развивате ли ново направление във ФМИ в сферата на техническите научи чрез хардуерни               
специалности или смесено софтуерни и хардуерни такива като роботика и IoT? 
 
26. Как ще станем елитно звено в Европа? 
 
27. Как ще се стимулира по-справедливо разпределение на стипендии, общежития? 
 
28. Как ще се работи за възстановяване на студентски субсидиран стол №25? 
 
29. Как ще се насърчава студентската и преподавателската мобилност? 
 
30. Как ще се насърчава неакадемичната активност чрез масов спорт, събирания, почиствания,            
даряване на кръв сред академичната общност (преподаватели, администрация и студентска          
общност)? 
 
31. Как смятате да разработите възможност за дипломни защити при завършване на бакалавър? 
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