алната среда. Софтуерът за архивиране в системата
има функционалност за автоматично стартиране на
виртуална машина от архивно копие, съхранявано в
системата за резервиране.
В Тракийски университет през месец октомври бяха
организирани семинари и обучения за запознаване с
функционалностите с участието на целевите групи –
преподаватели, експерти и студенти.
• 17.09.2014 г. „Кандидатстудентска кампания – ефективна, онлайн, с модерен , интуитивен интерфейс“
• 10.10.2014 г. „Модулите за организация, планиране
и управление на учебния процес в Интегрираната
управленска информационна система“
• 17.10.2014 г. „Модулите за научно-изследователска, проектна дейност, и управленски анализи в
Интегрираната управленска информационна система“
• 24.10.2014 г. „Обслужването на студентите и анкетни проучвания в Интегрираната управленска информационна система“.
Участие на целевите групи. Общият брой на преките
участници от целевите групи на студенти, преподаватели
и служители е над 400. Резултатите от изпълнението на
проекта ще се ползват от близо 10000 студенти, преподаватели и служители на Тракийски университет и всички
потребители на Интернет обществото.
Всяка от целевите групи ще използва услугите предлагани от Интегрираната управленска информационна система по начина, по който е заложено в нейните
функции:

• Студентите могат да проследяват своя статус онлайн; да проверяват изпити, дати, дисциплини, учебни планове и др;
• Преподавателите могат да въвеждат и обогатяват базата от данни с научните си публикации и проекти,
могат да извличат данни за научната си продукция,
да въвеждат онлайн резултатите от проведените изпити и др.;
• Ръководствата на Тракийски университет и факултетите могат да проследяват показателите, по които се отчита рейтинга, за да се работи за неговото
повишаване; могат да се извличат показателите и
индикаторите, по които се оценяват специалностите
и професионалните направления от Националната
агенция за оценяване и акредитация и др.

С реализацията на настоящия проект се удовлетворяват потребности и се подобряват предлаганите образователни услуги и научно-изследователски дейности
за всички от целевата група: студенти, преподаватели
и служители.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц. дсн Иванка Желязкова,
Зам.ректор по Административна, стопанска и
]информационна дейност
www.uni-sz.bg;
тел: (+359) 042 699 203;
e-mail: izhel@uni-sz.bg
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или на Министерството на образованието, и науката.”

Интегрирана управленска информационна
система на Тракийски университет с
иновативни технологични решения и нова
визия като образователен и
научно-изследователски център
На 28.11.2014 г. Тракийски университет успешно
приключва изпълнението на проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в
Тракийски университет за повишаване качеството на
образованието и научно-изследователската дейност»
BG051PO001-3.1.08-0009 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване
на системите за управление във висшите училища”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Реализацията на този проект ще
издигне имиджа на Университета като образователен и
научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.
В резултат на предварително проучване на потребностите и стратегическите виждания за Интегрирана управленска информационна система (ИУИС), бяха подготвени концептуални модели за:
• онлайн кандидатстване за специалностите за образователно квалификационни степени „Бакалавър“,
„Магистър“ и „Доктор“;
• уеб базирано управление на учебния процес с
всички възможни обекти, участващи в него – сту-

денти, докторанти, преподаватели, учебни дисциплини и др.;
• уеб базирана система за управление на научно-изследователската и международна дейност;
• онлайн подаване и оценяване на проектите, финансирани от субсидията на МОН, кaто се генерират и
обслужват Регистър на проектите и Регистър на договори за научно обслужване на бизнеса;
• Регистър на научно-информационните центрове и лаборатории към ТрУ;
• уеб базиран модул за научни конференции;
• уеб базиран модул за публикуване на научните списания;
• процедури за обратна връзка от заинтересованите
страни и анализиране на търсенето на образователния продукт;
• механизми за по-добра комуникация и получаване
на обратна връзка и анализ на информацията от заинтересованите страни;
• процедури и механизми за използване на обратната
информация от заинтересованите страни при вземане на управленските решения.
Основните функционалности на Интегрираната управленска информационна система са завършени, в резултат на което са създадени следните модули:
• Модул „Кандидатстудентска информация“;
• Модул „Студенти”;
• Модул „Преподаватели”;
• Модул „Планиране на учебния процес” ;
• Модул „Работа с докторанти”;
• Модул „Управление на документооборота”;
• Модул „Автоматично седмично разписание” ;
• Модул „Международни програми”;
• Модул „Управление на проекти”;
• Модул „Управление на договори”;
• Модул „Управленски анализи”;
• Модул „Акредитация и академични правила”;
• Модул „Анкетни проучвания и обратна връзка“;
• Модул „Партньори”.
Проектът за Интегрираната управленска информационна система включва изграждането на уеб портал на
Тракийски университет. Екипът на фирмата приключи с
неговото разработване чрез прилагането на най-новите
технологии и принципи за представяне на институцията в уеб пространството. Разработени са концептуално

нови уеб сайтове на всички структурни звена на университета – факултети, колеж, филиал, департамент,
библиотека и др.
Техническото осигуряване е базирано на най-новите технологии за виртуализация, управление, архивиране и поддържане на данните. За ИУИС е инсталиран
и работи ефективен център за данни – “DataCenter in a
box”, осигуряващ възможности за разширяване и развитие на системата. Консолидацията на сървърните
ресурси се осъществява с блейд-базирани технологии. Блейд технологиите създават високонадеждната, управляема и ефективна среда. Виртуализацията
на централизираните сървърни комплекси осигурява
ефективно използване, поддръжка и управление на
хардуерните ресурси и повишава надеждността в
работата на приложните системи. Софтуерът за виртуализация има функционалност за планирано преместване на виртуални машини от един на друг хост
сървър. В ИУИС е приложено решение с цел максимално ефективно съхранение на данните. Сторидж
системата прилага гъвкаво разпределение на ресурсите за съхранение и виртуализация.
Иновативните технологии, използвани в ИУИС са
усъвършенствани и надеждни. Прилагат се облачни
решения за съхранение на данните, софтуер за виртуализация с автоматизирано архивиране на вирту-

