АКАДЕМИЯ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Академията

МИСИЯ
на МВР е университет за професионално ориенти-

рано образование и обучение, основано на съвременни научни постижения в
областта на националната сигурност, чиито възпитаници са призвани да защитават гражданите, обществото и европейските ценности.

ВИЗИЯ

		

Академията на министерство на вътрешните работи да стане обра-

зец за високо професионално образование и обучение. Обучаваните да получат отлична теоретична и компетентна практическа подготовка, да придо
бият професионална квалификация, осигуряваща им успешна реализация на
специфичния пазар на труда в Министерство на вътрешните работи. Академията ще осигури на своите курсанти, студенти, докторанти и специализанти

компетентност и специализация в образователно-квалификационна степен
�бакалавър�, професионално профилиране в образователно-квалификационна
степен �магистър�, участие в програмите за научно-приложни разработки в
образователна и научна степен �доктор�.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

А

		
кадемията на МВР е единствената институция в страната за професионално образование и обучение на служители за всички основни структури на Министерството на вътрешните работи и други правоохранителни институции. Тя цели:

п

• 		
родължаване на развитието си като професионално ориентирана образователна и обучителна институция, която създава и предава знания
и умения и възпитава отношения, които са необходими на служителите на
МВР за защита на националната сигурност �поддържане на вътрешния ред и
безопасност�;

о

• 		
сигуряване професионалното образование и обучение на служители за Министерство на вътрешните работи.
		
работи са:

Основните

задачи на Академията на министерство на вътрешните

П

• 		
рофесионално образование и обучение в областта на националната сигурност;
• 		
Научни изследвания в областта на националната и международна
сигурност;

• 		

Разпространение

• 		

Издигане авторитета на институцията.

на информация, свързана с образованието и изследванията в областта на националната сигурност;
		
В изпълнение на основните задачи Академията ще развива професионални и етични основи за работа в МВР, основани на демократичните ценности,
законовия ред, равнопоставеността и свободата на словото, чрез изследване
на проблемите на защитата на националната сигурност.
		
Обучението в Академията ще акцентира върху организацията, стратегиите, методите за работа и постигането на целите, използването на човешките и материални ресурси.
		
Научните изследвания трябва да решават проблеми на национал
ната сигурност и да подобряват качеството на работата на служителите в
МВР на базата на критично мислене. Тези дейности ще кореспондират с функциите на МВР.

А

		
кадемията на МВР ще разпространява резултатите от научните изследвания сред служителите на МВР, специалистите по национална и международна сигурност, държавните и обществени организации и гражданите.

