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ОТЧЕТ  

ЗА 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И  МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Структура на ресора  

 

 През изтеклия период от мандата на Деканското ръководство, секторът 

„Научноизследователска дейност и международно сътрудничество”, продължи да 

функционира във формáта и с присъщите му дейности по ресори, възложени на съответните 

комисии – Комисията по научноизследователска дейност, Комисията по международна 

дейност и европейски проекти и Комисията по направление “Педагогика“ 

(университетски проекти по Наредба на МОН).  

 

1. Отчет, контрол и анализ на индивидуалната научна дейност на преподавателите и 

на катедрите в ПФ 

 Функционирането на системата за отчет, контрол и анализ на индивидуалната научна 

дейност на преподавателите и на катедрите в ПФ продължи с утвърдената практика за 

приемане на индивидуалните научни отчети на преподавателите за изтеклата  година на 

ниво Катедрени съвети;  

 Отчетите на ръководителите на Катедрите са систематизирани в обобщените отчети 

на Зам. Декана по НИД заедно с пълното библиографско описание на публикациите (отчети 

за 2016 г. и междинен отчет за първото полугодие на 2017 г). 

 

2. Научноизследователска дейност  

 Периодичното систематизиране на научната продукция на преподавателите от ПФ 

остана една от приоритетните задачи на Деканско ръководство в ресора и през 2016 година.  

         

 Позитивни тенденции:  

 известно засилване на публикационната дейност на колегията, публикация на научните 

трудове в списанията с висок научен индекс; 

 увеличаване броя на регистрираните участия в международни научни форуми, 

организирани в страната и чужбина (пряко корелиращо с препоръките на НАОА), 

реализирано благодарение на засиленото участие на представителите на ПФ в XII 

Балкански конгрес в Несебър през септември 2017 г. (24 доклади и 32 участника). 

 

 Негативни тенденции: като цяло остават същите, каквито са били и преди - 

изключително нисък процент публикации и цитирания с импакт-ранг и импакт-фактор. 

Слаби индикационни следи за Индекс на цитируемост, извлечени от световните 

информационни бази – Web of Science и Scopus по критериите на експертните групи, 

провеждащи ежегодните рейтингови проучвания по професионални направления и 

акредитационни процедури, продължават да будят известна тревога. 
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3. Участие в научноизследователски проекти  

 

3.1. Университетски проекти  

 През изминалата година в ПФ на Тракийския университет се работи по 11 научни проекта, 

субсидирани от МОН, 5 от които са за 2016 г. (в т.ч. един продължаващ от 2015), 2 проекта 

са за 2017 г. и 3 Общоуниверситетски проекта. 

 

 

Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани целево от  Държавния 

бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност по Конкурс 2016 г. 

Тема  Срок г. 
Ръководител  

 

Утвърдена 

сума, в лв. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    

Научен проект № 1: „Годишник на 

Педагогически факултет, Тракийски 

университет, том 13, 2016г.“ 

 

1 

гл. ас. д-р Румяна 

Неминска 

7000лв 

Научен проект № 2: „Дигитална и 

езикова образователна среда за 

академичната подготовка на студентите 

от Педагогически факултет“ 

1 

 Доц. д-р 

Димитрина 

Брънекова 

 7500лв 

Научен проект № 3:,,Превенция на 

отпадането от училище“ 
2 

Доц. д-р Мария 

Тенева 

1 год.: 8000 

лв.     Общо 

за 2 години: 

16000 лв.   

Научен проект № 4:,,Изследване на 

комуникативните и социалните 

компетентности в образованието като 

феномен на средата.“ 

 

1 

Доц. д-р 

Веселина 

Иванова 

9500 лв. 

 

Научен проект № 5: Проект 4/2015 – 

продължаващ: “Електронно 

институционално портфолио на 

специалност Социална педагогика - 

Педагогически факултет, ТрУ – Стара 

Загора“. 

 

2 

Проф. д-р 

Мариана 

Стефанова 

Нейчева 

2 год.- 

4000лв  

(плюс 

остатък от 

предх. г. - 

общо: 

5863.13 лв.) 
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Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани целево от  Държавния 

бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност по Конкурс 2017 г. 

Тема  Срок г. 
Ръководител  

 

Утвърдена 

сума, в лв. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    

Научен проект № 1 от 2017: „Изследване на 

иновативни модели за работа на алтернативните 

образователни организации.“ 

 

1 Доц. д-р Лина 

Кирилова Йорданова 

8500 лв. 

Научен проект № 2 от 2017: “Изследване на 

модели на приобщаващо образование и 

подкрепяща учебна среда с пренос в 

академичната подготовка на студенти 

педагози.“ 

1  Доц. д-р Веселина 

Георгиева Иванова 

 10000 лв. 

Научен проект № 3 от 2016 г.: ,,Превенция на 

отпадането от училище“ 

2 Доц. д-р Мария 

Тенева 

За 

втората 

година – 

8000 лв. 

 

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ, 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И 

ПРОЕКТИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

   

Годишник на Педагогически Факултет, 

Тракийски Университет, том 14, 2017 година 

1 доц. д-р Иванка 

Николаева Шивачева-

Пинеда 

7550 лв. 

12 Международен Балкански образователен и 

научен конгрес “Образование за живота, 

работата и личното благополучие“ (The 12th 

International Balkan Education and Science 

Congress „Education for Life, Work and Well-

Being“) 

 

1 проф. дпн Иванов 

Георги Петков 

2400 лв. 

Изграждане на център за педагогически 

иновации и изследвания 

 

1 Проф. д-р Таня 

Иванова Борисова 

18000 лв. 

 

За класиране на новопостъпилите проекти, както и за приемане на текущите отчети, работи 

Комисия в състав, утвърдена със заповед на Ректора на ТрУ: проф. дпн Г. Иванов – 

председател, проф. дпн Антонина Колева, доц. д-р В. Шарланова, ас. д-р Анна Аранаудова-

Отузбирова и Надя Желева – счетоводител. В поредица от заседания бяха разгледани редица 

важни въпроси и извършени следните ключови дейности:   

 класиране на новопостъпилите проекти; 

 приемане на отчети; 
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 актуализиране на Правила на ТрУ по Наредба на МОН; 

 определяне на рецензенти; 

 определяне на приоритетни направления и др. 

 

Комисията за пореден път даде публичност на оценките на рецензентите,  окончателните 

отчети, рецензии и финансови планове. Освен това за втора поредна година беше 

осъществено прехвърлене на неизразходваните средства под формата на предходния 

остатък към новите проекти. 

 Отпусната субсидия за 2017 год. е 25 634 лв., а заедно с преходните остатъци в размер на 

2 837,05 лв., общата сума разпределена за научните проекти възлиза на 28 471,05 лв. 

  Отпусната субсидия за Общоуниверситетски проекти за 2017 год. е в размер на 27 950 лв. 

  

 

3.2. Европейски проекти 

         

Проект EMPAQT – Empathic and supportive teachers – key to quality and deficiency in 

education по КА 3 „Еразмус +“. Проектът се реализира в партньорство с ДИПКУ.  

 

4. Международно сътрудничество 

 

 активизиране на традиционно добрите връзки на Факултета с Педагогическите факултети 

на Университетите в Одрин, Турция, Скопие, Македония и Загреб, Хърватия във връзка с 

подготовка и съвместна организация на 12 Балкански научен и образователен конгрес в 

Несебър, България; 

 тясно сътрудничество с ICASSI, в т.ч. и посредством организиране на обучителен 

семинар с участието на Антея Милър, член на борда на ICASSI; 

 успешно организиране и провеждане на  12 Балкански конгрес в Несебър, България. 

 

 Сключени договори по Европейска програма мобилност – Erasmus;  

 Значителният брой сключени договори по Еразъм с общо 19 университета, както и 

сключените споразумения с 9 български училища в чужбина предоставят добра възможност 

на студенти и преподаватели на Педагогически факултет за активно осъществяване на 

съответните мобилности с цел обучение, практика и преподаване.  

 

 

5. Академично кариерно развитие 

 Резултатите в този сектор намират израз в броя на откритите процедури за академично 

развитие на преподавателите, по приема, обучението на докторантите и защитените 

дисертации през 2017 година. 

 

 5. 1. Тенденцията на развитие на академичния състав продължава и през 2017 – обявени 

са 2 нови конкурси за асистенти в ПФ и 6 нови конкурса за нуждите на ДИПКУ и 1 

процедура за  хабилитирани преподаватели - 1 доцентура за нуждите на ДИПКУ. 
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 5. 2. Научно-образователна степен „Доктор” 

 В началото на 2017 година бяха заявени по 3 бройки докторантски места по трите 

акредитирани специалности „Теория на възпитанието и дидактика”,  „Специална педагогика” 

и „Методика на обучението по математика“ в редовна и в задочна форма на обучение.  

 В самостоятелна форма на обучение е зачислен 1 докторант. 

 За участието в конкурсния изпит през м. февруари, 2018 г. подадоха документи 8 

кандидати за ТВД, и по един желаещ за „Специална педагогика” и „Методика на обучението 

по математика“ 

 През 2017 година в ПФ беше успешно защитена 1 докторантура. 

 През 2017 година в ПФ бяха обучавани общо 7 докторанта: 1 в редовна форма, 3 в 

задочна и 3 в свободна форма. Системно се попълваше регистър на докторантите в ПФ. 

 

6. Научноизследователска дейност на студенти и докторанти 

 самостоятелно участие в международна студентска научна конференция, 4 студента – 

Университет Малтепе, Истанбул, Турция – март, 2017; 

 участие в 12 Балкански Конгрес в Несебър, България – 2 студенти; 

 участие в Студентска научна сесия – 22 студенти. 

 


