
 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.8_PF В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Доклад / Отговор Страница: 1 от 36 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

 

 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

– ФАКУЛТЕТ В РАЗВИТИЕ: АКАДЕМИЧЕН ПРОЧИТ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО 

 

Днес, след изминалия половин Декански мандат, все по-отчетливо можем 

да говорим за събитийността на академичната институция Педагогически 

факултет, ТрУ в контекста на професионалния ни живот, на неговата мисия, 

стратегическа ориентация, политики и образователно-научна процесуалност. 

Все по-ясно осъзнаваме разширяващия се хоризонт на делата си, чието 

пространство-време уплътняваме с активност, или продънваме с нищо не 

наваксваща се пасивност – несъстояла се събитийност („dark matter”/”тъмна 

материя”), която  припознаваме като такава едва със задна дата - като  в 

„огледало за обратно виждане”- след като сме проходили  „на собствен ход”, 

„на собствен страх и риск” нови пътища – т. е., когато професионалният ни 

живот е бил поставян „на карта” – на сериозно, „огнено” изпитание в 

справянето със задачите в духа на времето, в което разгръщаме 

професионализма си (или угасваме, спираме се в стената от рутина: тогава и 

не про-зираме даже възможното благо – светлината, която е могла да ни 

просветли/просвети).    

Водени от убеждението, че единствено сами можем да се научим „да 

плуваме”, прониквайки в неизследваните „големи води” на вездесъщите 

промени, днес можем да кажем, че имаме скромен опит в начертаването на 

новата „карта” на собствената ни академична територия – отвоювана от 

„водите на хаоса” „земя”, която про-виждаме в движение. Атмосферата, в 

която диша това общо споделено усилие,  заражда  поновому правено 

образование чрез търсената безусловна връзка с духа на промяната. Залагаме 

на свободата да надмогнем и променим себе си, така щото на идващите след 

нас да не им се налага да се скитат продължително и безцелно „в пустинята”. 

Точното действие („умното правене” на древните)  в нови посоки, днес 

превишава довчерашния равен ход по отъпкани отколешни пътеки и 

изпреварва „механичното време на часовника” във вътрешната напрегнатост 

на собствената ни витална енергия, устремена да твори нов дом („Словото – 

дом на битието”, М. Хайдегер) на висшето ни училище.  

 

- КОМУНИКАЦИЯ 
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Отварянето към нови пространства, припознати от нас като 

професионално значими репери на промяната, се оказа плодотворна за 

Факултета стратегия в действие. Но от откритостта ни да посрещнем нови 

предизвикателства до обживяването им и способността ни да населим 

новооткритите светове със своето дейностно присъствие в партньорство с 

други, разликата е една октава по-високо изпълнителско майсторство, една 

парадигма по-нова версия на иначе все същото академично мислене и 

действие. Казано метафорично, то е като разликата между устрема и 

вълнението на „първата среща” и вдъхновената увереност на съучастието в 

пълноценния контакт, поддържан във времето. В този смисъл, всяка посока в 

Европейското пространство за висше образование, към която сме дръзнали да 

се устремим, настойчиво изисква от нас съзнателна и дейна ангажираност. 

Процесът можем да наречем „овътрешностяване” 

(интериоризиране/академични и културни преноси, но не и т. н. 

„побългаряване”, което носи отрицателна конотация) на „външното” 

(европейското), у-своя-ване на „чуждото”, отваряйки му „място” „у своето”, и 

със самото това - подреждайки собствения си, вече разширен професионален 

хоризонт, по новому. Което пък предполага обратния процес, съразмерен на 

предходния, като онтологически тъждественото му друго: екстраполиране, 

споделяне, „овъншностяване” на „вътрешното”. Своеобразен инпорт – 

експорт, тендиращ по възможност към баланс на тези екстремално различни 

позиции. Едно единно „вътре-вън” без граници, прохождано непрекъснато, 

едно единно „цяло-част” (европейско – българско, …), в което цялото е 

навсякъде, а всяка част съдържа цялото. Довчерашният ни спорадично-

мероприятиен подход към професионалните ни контакти (напълно в духа на 

едно отиващо си време) вървеше по матрицата пълно – празно, мероприятие – 

свободно от мероприятия време. Сега „въртележката” е постоянна. И ако 

гледаме с „вчерашните си очи” (от позициите на предишната, класическа 

парадигмална нагласа) на днешната събитийност, това би бил един отчайващ, 

откъм възможности за справяне, поглед. Един философ от световен мащаб – 

М. Мамардашвили, настоятелно твърдеше, че за да видим по новому света, 

трябва „да си изработим нови очи” (виждане/разбиране/осъзнаване), които и 

са нашият познавателен „орган”. Т. е. да се променим. 

Както митичният Атлас държи земята на плещите си, така, метафорично 

казано, сме призвани да удържаме в усилието с труд отвоюваната малка „нова 

земя” на професионалното си битие, което в контекста на „Европейското 

пространство за висше образование” и „Европейското изследователско 

пространство” е всъщност „цялата наша земя”. Да възпроизвеждаме и 

развиваме („непрекъснато действие”) академичната си общност в този 

разширен пространствено-времеви хоризонт е наш днешен, единствено 
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възможен ход (животът не може да се върне назад, освен ако не замре). 

Работейки с тази ориентация и нагласа виждаме и „странични ефекти” от 

конкретни наши международни участия, които в следващия момент стават 

централни за отвоюване на нови посоки/позиции (или за стабилизиране на 

завоювани позиции). Оказва се,  че можем да влизаме от (европейски) проект в 

проект, чрез създадените контакти; че от проектни контакти можем да 

извлечем и други ползи/блага (например, да си осигурим чуждестранни 

лектори/гост-преподаватели за процеса на обучение); че чрез участието си в 

европейската  програма за мобилност можем „да надникнем” в учебните 

програми и в учебния процес на европейски университети, обменяйки 

безценен опит, който като че ли е „в очакване” да го видим, разпространим, 

приложим; че участието ни в международни конференции (довчера чрез 

оскъдни покани, днес вече се задъхваме от непрекъснато предлаганите - почти 

ежедневно, възможности за участие) ни дава възможен „вход” за публикации 

на преподаватели и студенти в световните мрежи от реферирани списания и 

списания с impact factor; че всичко това безапелационно влиза като качество 

от друго измерение и в учебния процес на нашите студенти = локалното 

проявление на глобалното, и т. н. и т. н. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Управлението на академичните процеси във Факултета промисля  

стратегия, която не просто изисква следване, а в някакъв изначален смисъл – 

сътворяване на ново състояние, на нова образователна реалност, базирана не 

само на стандартизираната европейска рамка („Болонски процес”), а преди 

всичко – на нашите подтици, импулси, про-виждания за собствен „свободен 

ход”, за собствено отвоювани „степени на свобода”. Днес, Деканският екип 

осмисля модернизацията на образователния процес - стратегическа задача, 

вложена в Мандатната програма на ПФ, не като ре-форма („ре”- , отново и 

отново все същата  „форма”), а като транс-форма-ция на образователната 

реалия. Трансформация, или отиване/възхождане транс/отвъд формата на, до 

болка познатото правене, известно на запад в израза „скрита учебна програма” 

– рутинно правене с най-нисък разход на енергия, маскирано под модерна 

терминология, но всъщност пускащо практически в ход стария „дневен ред” 

на преподване-ученето: привидност/сянка на новото. Казано с езика на 

днешната образователната наука, трансформацията е преход от знание-

центрична към компетентностно центрирана образованост, възможна 

единствено чрез полагането и върху полето на съзнанието на образователните 

актори, на познавателния процес на съучастниците, чийто ефект (ако ни се 

отдаде да се справим) е знанието, умението, „know how”-то. Това 

„феноменологическо отместване” в разбирането на феномена учене („уча се да 
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се уча” versus „уча се”) се изразява в изместването на „готовото” знание (от 

учебниците) в малко по-периферна за професионалния поглед зона, за да се 

открие една приоритетна, нова територия - по същество, личностно 

ориентирана – тази, която фокусира образователното усилие съучастно 

(преподавател – студент/и) върху „потока на съзнанието” и неговите събития 

(просветвания, избухвания).  

Деканският екип вижда развитието на академичните процеси във 

Факултета в тази перспектива и работи за този „далечен хоризонт” (да 

направиш „далечното” „близко” е най-дълбокият смисъл на всяко съзнателно, 

познавателно усилие), необходим на ниския хоризонт на ежедневните отделни 

дела, за да бъдат интегрирани в „смисловата вселена” на личностното  и 

общностното ни присъствие в света. Строим мостове. Изграждаме 

инфраструктурни дейностни коридори. В това е съсредоточено управленското 

усилие. Да се възползваме от това – да минем по тях – това вече е друго дело: 

личностно и екипно професионално дело. Тук трябва да отбележим, че 

Деканският екип не просто „вдига летвата”, задавайки трудни задачи на 

колегиума: няма такова начинание, в чието ново „правене” членовете на 

управленският екип да не участват в качеството си на преподаватели. В този 

дух, управлението стимулира, подкрепя и оценява високо всяко личностно и 

екипно професионално смислено усилие в посока промяна. И бихме желали 

промяната да консолидира все повече академичната общност, а колегията да 

поставя пред управлението свои идеи, потребности, заявки на 

проблематичности, които да изискват модерни управленски решения от 

Деканския екип. Адмирираме всички успешни усилия на колегията (или на по-

голямата част от нея, поставяща общото благо на пиедестал) в посока 

съвременното развитие на нашата институция. Но не можем да отминем с 

безразличие тишината, обгръщаща понякога пространството на предприемани 

активности, носители на стратегически капитал и висока „принадена 

стойност” от академичните процеси в техния „европейски статус”– такива, 

които биха повишили критериалната стойност/оценката на професионалните 

ни изяви в предстоящата акредитация на Факултета. По повод на пасивността 

(дали е манталитетна проява, въпрос на съпротива, или е проблем - поради не-

можене??? – ето територия, която трябва да диалогизираме колегиално), някой 

мъдър човек бе казал, че „по време на криза, бездействието е двойно по-

голямо зло, от всяко друго зло.”  

 

 

УПРАВЛЕНСКИ ДЕЙСТВИЯ ПО: 

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 1: ДУХОВНО И 

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ: Решителни стъпки в 
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посока модернизация на научната и учебна инфраструктура по 

университетски проект - на учебните програми – по национален  

проект, на учебните планове, разработка на нова специалност, 

нова магистърска програма и нова докторантска програма, 

подготовка и опит за обучение в ПФ на чуждестранни студенти  на 

английски език. 

-  СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОБИВ в 

Европейското пространство за висше образование/Европейското 

изследователско пространство: участие в два европейски проекта, 

участие в европейската програма за мобилност на преподаватели и 

студенти, публикации на наши преподаватели в реферирани 

международни журнали, участие на наши студенти в международна 

студентска конференция. 

 

-     СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 3: ХОЛИСТИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ: полагане на професионални грижи за личностното 

развитие на студентите, подкрепа на техните първи 

творчески/научноизследователски стъпки, осигуряване на 

възможности за платени  практики чрез университетски проект. 

-      СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 4: ДА СИ ВЪРНЕМ 

УЧИТЕЛИТЕ! Участие на наши преподаватели в квалификация в 

национален мащаб на учители по спечелени три национални 

проекти/обществена поръчка на МОМН (и осигурена възможност за 

наши преподаватели да заработват хонорари, значително по-високи 

от заплащаните във Факултета). 

 

 

I. 3. Управленски органи 

 

         Деканът, представляващ факултетската общност, е управленският орган, 

който директно контактува в организационно-административен план с Ректора 

на ТрУ и неговия екип, 

провежда университетски политики, но преди всичко отстоява относителната 

автономност на Педагогическия факултет, способността му да води 

относително самостоятелна академична политика и да  утвърждава своя 

потенциал, имидж и влияние сред другите факултети.   Взаимоотношенията 

Ректорски екип – Декански екип на ПФ са работещи, диалогични и във висока 

степен ефективни. ПФ винаги е намирал ректорска подкрепа и съдействие за 

„справедлива кауза” или за решаването на конкретен проблем (надхвърлящ 

правомощия на Факултета), бидейки открит и лоялен академичен партньор на 
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всички университетски структури. На традиционната годишна среща на 

Ректора и Зам.-ректорите с Деканското ръководство на ПФ през м. февруари, 

2014,  Ректорът проф.дсн Иван Станков даде много добра оценка на работата 

на Факултета и на неговото управление (впрочем, много добра оценка ни бе 

дадена от Ректора и през миналата година – м. февруари, 2013). 

          Принос в завоювания авторитет и в добрата комуникация на ПФ с 

университетските структури имат и избраните представители на факултетната 

общност в Академичния съвет на ТрУ: доц. д-р Красимира Мутафчиева, проф. 

дпн Петър Петров, доц. д-р Ваня Петрова и доц. д-р Ани Златева. 

          Факултетният съвет, Деканът с неговият екип, Катедрените съвети и 

Ръководителите на катедри реализират управленската структура, с делегирани 

от Общото събрание на Факултета управленски правомощия. Към тази 

структура присъединяваме и Комисиите от преподавателския състав за работа 

по определени от ФС дейностни направления – израз на децентрализирането 

на управленския ресурс по „етажите” на академичната ни постройка. Както и 

ръководителите на административните звена, които са част от управленската 

структура.  

          Председателят на Факултетния съвет – Деканът на Факултета, осигурява 

неговите редовни/периодични (веднъж на месец) заседания: през отчетния 

период (15. 04. 2013 – 18. 03.2014) са проведени 9 заседания на ФС (3 от тях – 

с продължения) и са взети 105 решения (всички протоколи от заседанията на 

ФС се изнасят своевременно на постерите във фоайето на първия етаж на 

Факултета за информация на преподаватели, студенти и служители). 

Изготвянето на проекто-решенията, внасяни във ФС, спазва демократичната 

процедура за предварителното им консултиране (или иницииране) с катедрите 

и комисиите, както и изискването, внасяните материалите да бъдат 

професионално представени/докладвани  – обстоятелство, облекчаващо 

ефективното протичане на заседанията. Дебатирането е норма при по-тежките 

проблематики (няма отхвърлени проекто-решения). Атмосферата е колегиална 

и диалогична. Отговорното поведение на членовете на ФС е маркер за  

консолидацията на управленския орган, на общностния дух, поставящ общото 

благо на академичната общност на достойна висота. Можем с основание да 

кажем, че ФС трасира развитието на Факултета, вземайки правилните решения 

в точния момент.                  

          В административен план, Деканът провежда  редовно (всеки 

понеделник) Декански съвети (със своите заместници), както и разширени 

Декански съвети (с Зам.-деканите и с Ръководителите на катедрите (след всеки 

Декански съвет). На дневен ред се поставят текущите задачи на управленската 

политика, инициирани от Ръководителите на катедри въпроси, както и 

стратегическите задачи (представляващи особено изпитание за нас), които 
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никога не се изпускат от поглед. Така например, подготовката на 

международната конференция на ПФ от м. септември, 2013 започна  една 

година по-рано. Докладът пък, за предстоящата акредитация на Факултета 

(събитие, представляващо върхово изпитание за академичната общност), 

който трябва да бъде депозиран в НАОА до края на 2014, е предмет на работа 

още от началото на мандата, а в настоящия момент – това става особено 

интензивно. И т. н. в същия дух.   

         Деканският екип е във висока степен консолидиран и се води в 

управленските си решения и действия от приоритетите на академичната 

общност, промисляни и обсъждани открито и задълбочено (екипът не познава 

задкулисни действия), в посоки, споделяни от факултетската общност като път 

на развитие (виж Мандатната програма, приета от ФС). Екипната работа е 

разчетена на общото изработване и следване на управленските политики. В 

този смисъл, на Деканско равнище, ресорните области на Зам.-деканите са 

„задминати” в опитите компетентно да се вижда „цялата картина” (всеки – с 

отношение/позиция към всичко). Що се отнася до политиките, задействащи 

ресорите в тяхната специфична проява, Зам.-деканите работят „на пълни 

обороти” – с отдаденост: успешните стъпки в посока възпроизвеждане и 

развитие на факултетската общност заслужават признание на усилията на 

тримата Зам.-декани. 

         Подобна оценка може да бъде дадена и на Ръководителите на трите 

катедри - за усилията да провеждат управленските решения в катедрените 

съвети, да инспирират постигане на консенсус по важните за академичния 

живот развития – кариерни, капацитетни (осигуряване на качествен 

преподавателски състав) и такива, утвърждаващи добри образователни 

практики в обучението на студентите.  

 

    Слабости на управлението 

 

         Управлението на академичните процеси  с стабилно, тенденцията на 

ускорено развитие е устойчива, връщането към старо състояние е 

изключително малко вероятно. 

         Въпреки това, съществуват неовладяни организационно-

административни пътеки, „тесни места” в управленския поток, скъсани (или 

неизградени?) нишки в плътта на факултетската мрежа: 

         - Ръководители на катедри/Катедрени съвети: Ентропизиране 

(хаотизиране, разрушение, смърт) на част от посланията и задачите от 

Разширения Декански съвет в процеса на поставянето им в дневния ред на 

катедрите; 

         - Декан/Декански съвет: Не особено добро  равнище на контрол; 
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         - Факултетен съвет:     Понижена степен на валидиране на взетите 

решения извън залата за заседания на ФС. Нуждаем се от по-активна работа 

(в посока реализиране на управленските политики) на членовете на ФС в 

академичната общност. Нуждаем се от повишено внимание и повече 

инициативност от средите на ФС, що се отнася до идеи-маркери на пътищата 

на развитието на Факултета (предусещащи бъдещето), имайки предвид 

високия академичен потенциал на неговите членове. 

           

         Аналитичен ракурс на слабостите в управлението: 

         Слаба хипотеза: Съществуващите трудности в обратната връзка с част 

от колегиума и провлачването, разтягането във времето (до несъизмеримост 

със сроковете, което от своя страна води до забавяне в следващите етапи от 

окончателното решение на задачите – в някои случаи – на равнище 

Университет) изпълнението на професионалните задачи, което води до 

ентропия/хаотизиране на академичните и образователни процеси. 

         Неизпълнението на задачи в контекста на организационно-

административния ред, привидно може да изглежда просто неглижиране на 

рутинни дейности, но е факултетно (от позициите на цялото) действие „в 

режим” на несигурност. А несигурността е ентропия. Всичко, което води до 

нарушаване на порядъка (=хаотизиране) на системата, или подронва 

новоостановяващия се порядък (днес науката установява, че порядък е 

възможен само от порядък, а не от хаос, както се мислеше до скоро) 

принадлежи на единия от двата универсални потока – на този, който е 

деструктивен – ентропията. За разлика от негентропията – съграждащата, 

творяща порядък/хармония енергия.  

         В този контекст, можем да заключим, че разпиляваме излишно енергията 

на своя потенциал в деструктивни участия  или неучастия (съпротиви или 

манталитетна ленност), изяждаме собствената си енергия, която, иначе 

ефективно бихме могли да вложим в сътворение. Защото ние сме не просто 

творения/креатури, а и творци/съучастници на Битието. И както е знайно – 

всяка отворена система (ние претендираме, че вече сме такава отворена 

система) трябва да се развива, за да оцелее. Способността на системата 

(Системата за управление на качеството във Факултета, например) да не 

допуска разрушаване/саморазрушаване, а напротив – способността да направи 

така, щото в нея да превалира (в ръстов порядък) негентропията може да се 

счита за „висш пилотаж” на управлението. 

         Деканът заложи  на вдъхновяването (уви, не всеки човек може да бъде 

вдъхновен!), на мотивирането на колегите да изберат промяната (а може би не 

всички искат/могат да приемат предизвикателството на отворени нови 

хоризонти?). Не, това не са декански фантасмагории/измишльотини. Ако се 
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вслушваме и взираме с духовните си сетива  - вече знаем – деструкцията на 

световни процеси в 21. век е тревожно усетлива. И провиденчески осъзнаваме, 

че нямаме твърдата почва на сигурността под краката си. Но и осъзнаваме, че 

нещо е обречено да се случи, да стане необходимост. Гениално е определил 

предизвикателството на нашето съвремие един американски философ, чиято 

теория е станала вече нещо като изработени очила за гледане на съвременния 

свят – Алвин Тофлър: В своята теория, разделяйки съвременната епоха на три 

исторически „вълни”/етапа, запазва концепта „Вълната на риска” за днешната 

глобална ситуация (след първата вълна – „Вълната на безопасността” и 

втората вълна – „Вълната на сигурността”). „Вълната на риска” е всъщност 

„Вълната на трансформационната сигурност”, в която ще трябва неизбежно да 

живеем, да успяваме – променяйки се (и тук „симулакрумът” е невъзможен). 

         Връщайки се на вдъхновението и на мотивацията за промяна, трябва да 

признаем – никаква теория, система, сертификация, акредитация и пр. 

рационализации, няма да ни накарат „да скочим в неизвестното”. Промените, 

модернизациите, винаги се правят от хора (а не от теории), чийто личен избор 

е предначертал творческия скок в новото (защото не могат да живеят по 

старому) и чийто личен живот е станал „произведение на изкуството”, което 

привлича съмишленици, съучастници. 

         Деканът заложи на този начин на общуване, който, като рационална 

форма на човешко разбиране между разумни същества е, като че ли най-

близко до ума и дори – единствено смислено функциониране на същия този 

ум: Например, договорили сме се в нашето висше училище – и това е вид 

„обществен/академичен договор”, че учебните часове започват по график в 8. 

00 ч. (разбирай – в 8. 15 ч) – СЛЕДОВАТЕЛНО, на никакви логически 

основания не може да почива (и това е логическа видимост за всички в 

общността) например, една лична моя уговорка със студентите, нашите часове 

да започнат днес в 9.00. ч. Тази форма на рационалност в западната наука за 

образованието се нарича основаване на поведението на „логически следствия” 

от определени рационални предпоставки  и като  рефлексивен (само ако 

помислиш … не можем да не стигнем до едни и същи следствия/заключения 

от едни и същи предпоставки – всички - като и другите хора от общността) 

феномен е манталитетен за западната (по-рационална) култура. 

 

           Силна хипотеза: 

 

         Контролът на дейността и на академичните процеси във Факултета би 

бил в най-голяма степен ефективен, ако приемем изцяло западната форма (Ах, 

този запад, пак този запад! И пак тази логика!) на рефлексивно учене от 

собствения опит. Което в случая означава „преглед на целите” – какви цели 
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сме си поставили, докъде сме стигнали в постигането им, допуснали ли сме 

грешка (грешката не е грях, а начин да се учим, да извличаме опитност; а 

нашето разбиране за греховност, в смисловостта на Изтока звучи 

приблизително така: „сбъркал си пътя, завърни се в  правия път”) и ако е така 

– да коригираме грешката си, след което да продължим „по правия път”. Ако 

някой не е забелязал още – ние вече сме в тази парадигма на рефлексивно 

правене: ISO-стандартът, по който вече сме сертифицирани и сме високо 

оценени от ISO-ОДИТ-ите, изисква точно горното действие и оценката е в 

зависимост от това, как е отработен стандарта.  Критериалната система на 

акредитационното оценяване на академичните институции от НАОА е 

импрегнирала отново същото, споменатото вече, рефлексивно правене. Не ви 

ли звучи това като обреченото – неизменно и неизбежно – да стане 

необходимост/действителност като бъдещо управление на риска ( 

трансформационната сигурност) на А. Тофлър, споменато по-горе в текста ???  

И тогава как да определим съществуващите в нашите среди съпротиви? 

 

       Мерки за ефективен управленски контрол: 

 

         1. Реализиране на Деканската идея от началото на мандата – 

организиране на вътрешно-факултетски семинар на преподавателския 

колегиум (веднъж или два пъти годишно – по възможност – в извън 

факултетска среда): там е истинското място на професионален анализ  и на 

колегиален разговор за образователния процес във Факултета, за неговите 

проблеми, за разпространение на „добри практики”, за стойностен диалог 

върху стратегиите, целите,задачите в истинския дневен ред на нашия 

професионализъм. Такъв разговор неизбежно – е необходим (и без друго 

критериите, по които съвсем скоро ще бъдем оценявани от НАОА изискват 

подобен действащ семинар на колегията). 

2. Актуализиране на длъжностните характеристики на преподавателите 

(по длъжности: 

професор, доцент, главен асистент, асистент, както и на управленските 

позиции: Декан, Зам.-декан, Ръководител катедра): вписване на нови 

ангажираности в профила на преподавателя и на мениджъра, 

съответстващи на новите професионални (европейски и национални) 

изисквания. 

         3. Актуализиране на правилата на Атестационната комисия, по които 

сега се атестират преподавателите (през отчетния период Атестационната 

комисия,  с Председател проф. д-р Цонка Каснакова, е атестирала 10 асистенти 

и главни асистенти – по предложения на катедрите – всички с (възможно най-

високата) „много добра” оценка.   
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          Ресорът «Учебен процес» в своята цикличност обема плътно 

целогодишната ангажираност на преподаватели и студенти. От 

кандидатстудентската лятна кампания, през откриването на учебната година 

(която за задочниците започва още от средата на м. август), до последната 

изпитна сесия през м. юни следващата година – почти на прага на следващите 

кандидатстудентски изпити цикълът налага непрекъсната организационно-

административна дейност.  

ПФ проведе сериозна работа по организацията и провеждането на три 

изпитни сесии в рамките на кандидатстудентската кампанията на 

Тракийския университет, 2013, в която беше включени почти целия състав, 

като специално подчертаваме заслугите на доц. д-р Таня Борисова в 

кандидатстудентския изпит по „Обща култура и езикова подготовка”. 

Капацитетът се попълни успешно: 170 студенти – бакалаври, държавна 

поръчка и 11 студенти – бакалаври, платено обучение. В ОКС Магистър 

приемът бе само 30 студенти - държавна поръчка, поради потребността да се 

нивилира превишения до този момент капацитет за магистрите, допуснат през 

предходни години. С тази рестриктивна, за финансовата 2014, мярка, 

Факултетът влиза в определеният му капацитет: 800 бакалаври и 200 магистри. 

Към март, 2014 в Педагогическия факултет се обучават  1006 студенти  Броят 

на специализантите (за придобиване на нова професионална квалификация) е 

186. 

 

            Преподавателската колегия поддържа, чрез професионално равнище 

на качеството,  устойчиво „ветрилото” специалности, форми на обучение и 

капацитет в условия и среда на сериозна конкурентност. Учебният процес е 

обезпечен с необходимия преподавателски състав.         Както хабилитираните, 

така също и нехабилитираните преподаватели имат целогодишна учебна 

заетост със студентите от ОКС ,,Бакалавър” и от ОКС ,,Магистър”. Това, при 

сегашния преподавателски състав по щатно разписание, е изключително 

натоварващо, тъй като учебните занятия при специалностите от ОКС 

,,Магистър” се провеждат в съботните и неделните дни, което съдейства в 

определени периоди за наличие на 7 дневна работна седмица за голяма част от 

преподавателите. Освен, че такова натоварване е нездравословно за 

преподавателя, то съдейства за забавяне на неговото академично развитие и е 

скрит фактор за снижаване качеството на преподавателската му дейност. 

Натовареността на асистентите във Факултета също е управленски проблем: 

голям брой часове и преподавани дисциплини за някои от тях. Има примери, 

при които един асистент води упражнения по 6 - 7 дисциплини и на практика е 
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асистент на няколко хабилитирани преподаватели.  Такава ситуация е 

препятствие пред академичното им израстване 

        Друг сериозен организационен проблем се съдържа в това, че се работи с 

многочислени курсове и потоци. В ОКС ,,Магистър” има курсове, които 

наброяват 120 студенти,  в потоците при ОКС ,,Бакалавър” аудиторна работа 

се провежда едновременно със от 80 до 140 студенти. Този факт довежда до 

многократно превишаване на съотношението  преподавател-студент. Като се 

съобразяваме с това, че средната Европейска норма е  1:15, а за България е 

1:10, то съотношението преподавател-студент за преподавателите от 

Факултета превишава тези норми в пъти. Съотношението в Педагогически 

факултет, е 1:22, което е твърде неудовлетворително.  Като се има предвид, че 

през 2011 година това съотношение е било 1:32, тенденцията към 

нормализация днес е налице.  

             Увеличаването на преподавателския състав, което ще облекчи 

наднормената заетост на голяма част от преподавателите, е в ход, имайки 

предвид конкурсите, които към момента са в процедура и тези нови конкурси, 

които сме планирали да обявим. Считаме, че до края на 2014 проблемът ще 

бъде решен. 

Окончателното решаване на проблема с разделянето на големите 

студентски групи за упражниния оставяме за финансовата 2015, поради 

недостига на средства за обезпечаването му – друг проблем, възникнал от 

съкращаването на бройките магистри - платен прием, поради необходимостта 

да се поберем в цитирания по-горе капацитет. 

 

Действащата учебна документация перманентно се актуализира сроред 

критериите на НАОА в следните направления: 

• Актуализация на учебните планове в рамките на 10% промени в учебните 

десциплини и хорариума часове. В края на академичната 2012/2013 г. бе 

извършено обновяване и оптимизиране на всички учебни планове за ОКС 

,,Бакалавър”. Променено бе съотношението между задължителните и 

избираемите учебни дисциплини в полза на избираемите - в унисон с 

европейските стандарти. Все още обаче реалният избор, който правят нашите 

студенти в процеса на обучението си  е в стеснен хоризонт.  

         Разработени и приети са два нови учебни плана за ОКС ,,Магистър” - 

,,Мениджмънт на педагогически и социални организации” (два семестъра) и 

,,Предучилищна и начална училищна педагогика ” (два семестъра). За 

увеличаване дела на практическите занятия бе разработен и апробиран Проект 

за десетдневен летен стаж в детска градина,  обвързан с кредити по учебната 
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дисциплина „Педагогически технологии в игрово взаимодействие“ 

(Специалност “ПНУП“). 

        През отчетния период Учебната комисия съвместно с Деканското 

ръководство проведе проучвания за подготовката, разкриването и 

акредитацията на ново професионално направление „Педагогика на 

обучението по…” Комисия от наши и хабилитирани преподаяватели по ИТ от 

ТрУ вече работи по формата на новата Специалност „Педагогика на 

обучението по информационни технологии” – ОКС „Бакалавър”. Работата по 

нова магистърска програма - „Педагогическо консултиране в образованието и 

социалната сфера“ се ръководи от проф. д-р Нели Бояджиева. В напреднал 

етап е подготовката за акредитация на и нова Докторантска програма по 

„Методика на обучението по математика” под ръковадството на проф. д-р 

Петър Петров. 

 

• Наред с учебните планове, актуализация се извършва и на на учебни 

програми на изучаваните дисциплини –  съдържателно преструктуриране, 

допълване на списъка с литература и уточняване на критериите за оценяване 

постиженията на студентите. Отчита се студентското мнение, мнението на 

потребителите и съизмеримостта им с документите от европейското 

образователно пространство. 

 Спечеленият проект "Актуализиране и разработване на нови учебни 

програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически 

факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална 

училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална 

педагогика" според изискванията на пазара на труда" BG051PO001 -3.1.07.-

0025, 2012 – 2014 ще подпомогне привеждането на учебните програми в 

съответствие с европейските стандарти.  

 

       Планирането, организацията и контрола на процеса на обучение се 

осъществява, на първо място, чрез регулярно изготвяне на необходимата 

документация - изработване на календарни планове, седмични графици на 

учебните занятия и графици на изпитните сесии, организация на 

практически занятия и стажове, мултимедийна подготовка и др. На хартиен 

носител – като постер във фоайето на първия етаж, както и в електронен 

вариат, публикувана на сайта на ПФ, информацията се актуализира 

ежеседмично от експертите на Учебен отдел и от гл. ас. Мима Трифонова, 

осигуряваща безвъзмездно поддръжката на сайта.   

          По отделните учебни дисциплини към катедрите на ПФ са въведени и 

утвърдени системи за контрол, проверка и оценка на академичните 
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постижения на студентите. Осъществява се текущ контрол, прилаган с 

различни методи и форми на оценяване.  

           Сключеният договор на ПФ с BELL –AVO - организация, която е 

сертифицирана за провеждане на изпити по английски език на Cambridge 

ESOL/Cambridge certificate се оказа ефективен път към повишаване на нашата 

грижа за профелиращи дисциплини – в случая -  за Специалност НУПЧЕ, 

където английският език е профилираща дисциплина (К1.5.)  Полагат се 

специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите 

дисциплини) За нашите студенти вече е  възможно придобиване на Cambridge 

certificate (валиден в целия свят) за учителска правоспособност в детската 

градина и в началното училище – възможност за реализация на пазара на 

труда във всяка страна, и преди всичко – реализация на европейския пазар на 

труда. 

           

 Процесът на обучение в ПФ, можем да констатираме, е съвременен, 

ориентиран към продуктивната познавателна дейност на студента. 

Преподавателите, много от които имат теоретични и практически постижения 

в университетската дидактика, отчитат ролята на използваните подходи в 

академичния процес. Все повече преподаватели предоставят електронно 

съдържание на преподаваните материали. По редица дисциплини се 

публикуват материали в интернет, разработват се презентации, както и банки 

от мултимедийни продукти.  

 В обучението се използват мултимедийните уроци на Изд. „Просвета“ и 

„Булвест 2000“ от последните две години. В тази връзка трябва да се 

отбележат съвместните дейности по договора на ПФ с издателство Просвета за 

сътрудничество. На ПФ са предоставени електронните учебници на 

издателството, което позволява практическите компоненти в процеса на 

обучение на студентите да се осъществят на съвременно технологично ниво.  

 В отчетния период, в съответствие с критериите на НАОА, отчитаме 
развитие и модернизация и на методите за проверка и оценка на знанията на 
студента, като се въвежда тестиране, комплексна форма на писмено и устно 
изпитване, контекстуални ситуации – оценка, дидактически материали с 
оценяващи функции и други съвременни форми за проверка и оценка. Това 
развитие поражда потребността от актуализация на критериите за оценяване 
на академичните постижения на студентите в учебните програми.  
  

В съответствие с критериите на НАОА, и с актуализация на учебния 

план на ОКС «Магистър» и ОКС «Бакалавър» през 2013 продължи процеса на 

повишаване и стабилизация на по-високи равнища на дела на практическата 
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подготовка. Сериозно внимание заслужават формите за разнообразяване на 

текущата практика – филмирани педагогически сеанси и уроци, ситуации, 

етюди, делови игри. Тези форми предоставят много възможности за 

педагогически анализ, дори по-целенасочен от този в традиционните форми. 

Положителна тенденция в практическото обучение е създаването на 

професионални екипи с участието на базови учители, чрез които се 

изпълняват творчески и изследователски задачи. Запазва се и практиката за 

привличането им като хонорувани преподаватели. Така се осигурява 

стабилност в договорните взаимоотношенията с базовите звена. 

         В портфолиото на студентите от проведените преддипломни стажове 

присъстват становища на базови учители относно равнището на подготвеност 

на студентите, което е една добра обратна връзка с потребителите на 

специалистите, които подготвяме. 

Съществуват доказани резултати от практическото обучение на студентите: 

• Успешно представяне на студентите от всички специалности на 

преддипломния стаж; 

• Положителни референции от директори на базови звена; 

• Начало на професионалната кариера в следствие на преддипломния 

стаж. 

 Участието на Педагогическия факултет в проекта «Студентски 

практики» – BG 051PO001- 3.3.07- 0002 е успешно. 230 студенти от ПФ ще се 

включат в стаж в реална работна среда в рамките на 240 часа. Повече от 200 

вече участват в Проекта и се включват различни форми на педагогическа 

дейност. При осъществяването на целите на Проекта в екипи за работа със 

студентите се включват ментори от приемащите организации и академични 

наставници от университета. Това подпомага студента в трансфера и 

конкретизацията на теоретичната подготовка. Неслучайно мнозинството от 

стажантите отбелязват силното положително влияние на стажа върху своето 

професионално изграждане. 

 

 През 2013 г. продължи работата по поддържане и развиване на система 

за качество и контрол на образованието в ПФ, като усилията бяха насочени 

най-вече към изграждането на обратна връзка с работодателите. Последното се 

явява една от двете главни препоръки на НАОА, изискващи изпълнение в срок 

до предстоящата акредитация на ПФ в началото на 2015 (другата препоръка, 

изисква оптимизиране на академичния състав). Предварително след 

консултации с останалите факултети, в комисията по контрол на качеството 

бяха изготвени анкети за работодателите. В тях бяха включени широк набор 

от въпроси, обхващащи всички страни на обучението в ПФ, както и 
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максимален брой въпроси касаещи професионалните дейности в учебните и 

социални заведения от системата на министерството на образованието, 

социалното и правосъдното министерство. Беше установен контакт с 

директорите на над 40 институции от Хасковска област, които приеха да ни  

сътрудничат. Вече разполагаме с попълнените анкетите. Предстои такива 

контакти да бъдат установени с работодатели и от други области на Южна 

България.  Макар и информацията все още да не е пълна, въз основа на 

обработените анкети може определено да се твърди, че работодателите дават 

висока оценка на професионалните качества на завършилите ПФ бакалаври и 

магистри по висички специалности. Осъществяването на контакти все още 

продължава да бъде въпрос на намерения, тъй като членовете на Факултета, 

ангажирани в тази дейност не разполагат с необходимото време и ресурси за 

една по-активна дейност в тази насока. Работодателите, от своя страна, нямат 

никакви юридически основания да ни доставят обратна информация за 

реализацията на нашите студенти, така че разчитаме на тяхната „добра воля”. 

          

              Националната рейтингова агенция класира ПФ (м. февруари, 2014) 

на трето място сред Педагогическите факултети в страната (Направление 

„Педагогика”). За рейтинговото трето място ПФ получава от МОМН 17 811 

лв. Резултатите бяха анализирани на ФС (м. март, 2014). Основни области с 

най-ниска оценка са малкото публикации на преподавателите в реферирани 

журнали/световни академични мрежи, малкия брой ERASMUS студенти, 

безработицата завършилите студенти. Предстои да се вземат мерки за 

преодоляване на ниските оценки в споменатите направления. 

 

 

        Научноизследователската и международна дейност е ресор в който се 

направиха много нововъведения, провокиращи повишена активност, в 

сравнение с минали години, но и ресорът, който изважда на показ 

необходимостта от преориентиране на нашата научно-публикационна дейност. 

         Функционирането на системата за отчет, контрол и анализ на 

индивидуалната научна дейност на преподавателите и на катедрите в ПФ 

след сертифицирането през 2012 на ПФ по стандартите на ISO 9001 – 2008, 

продължи с утвърдената практика за приемане на индивидуалните научни 

отчети на преподавателите за 2013 година и индивидуални планове за научни 

дейности и академично развитие за следващата - на ниво Катедрени съвети; 

попълване на личните научни досиета и изготвяне на цялостен профил за 

научната дейност на всеки член от академичния състав, който е публикуван на 

сайта на ПФ (и актуализиран през март, 2014). Годишните отчети на 

ръководителите на Катедрите са систематизирани в обобщения отчет на Зам. 
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Декана по НИД, и заедно с пълното библиографско описание на публикациите 

са включени в Отчета за дейността на Академичното ръководство на 

Тракийски университет за периода 24.11.2012 – 31.10.2013 година. 

         Въз основа на това решение, всяко полугодие в катедрите се извършва 

анализ и обсъждане на научното развитие на преподавателите и се 

формулират приоритети в НИД. Докладите им до Зам.-Декана по НИД се 

съхраняват в научната документация на Ресора.  

  

         Периодичното систематизиране на научната продукция на 

преподавателите от ПФ остана една от приоритетните задачи на Деканско 

ръководство в ресора и през 2013 година. Създадената база данни дава 

възможност не само да се сравняват постиженията на отделните катедри или 

средния коефициент на факултета като цяло, но да се наблюдават проявяващи 

се тенденции. В началото на мандата обобщеният отчет на научната 

продукция на академичната колегия за предходната тогава 2011,  бе възприет 

като база за сравнение: средната количествена величина на публикациите 

за 2011 е с коефициент 1.24, през 2012 - 1.54, а  през 2013 тя е 2,01. 

Сравнението показва устойчива тенденция към повишаване.  

 

 

 Научните  приноси за 2013 показват отново ясна тенденции на развитие.

 В сравнение с 2011 и с 2012  регистрираните участия в международни 

научни форуми, на които са докладвани резултати от самостоятелни или 

колективни научни разработки са значително повече: 

           Независимо обаче, от отбелязаните положителни тенденции в 

развитието на научна активност на преподавателите от ПФ, в някои 

направления, в които по Критериите на НАОА се изискват публикации в 

чуждестранни научни списания с ИФ или без ИФ, остават с незначителен дял, 

като броят им е не повече от 4 – 5 годишно; регистрираните участия в 

международни научни форуми извън тези, организирани в страната – също. 

Спорадичните индикации за Индекс на цитируемост, извлечени от световните 

информационни бази – Web of Knowledge, Scopus и други източници за 

информация по критериите на експертните групи, провеждащи ежегодните 

рейтингови проучвания по професионални направления и акредитационни 

процедури, остава тревожно ниска.    

        Тези констатации в анализа на научните дейности водят до извода, че 

през 2014 г. остават актуални приоритетите по изискуемите критерии на 

НАОА, отбелязани в миналогодишния отчетен доклад за:  

        - увеличаване броя на публикациите на преподавателите и докторантите 

(К 2.3.А) с високо качество, следващо световните стандарти на 
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научноизследователска дейност (К 2.3.1. А), както и „делът на научно 

рецензираните публикации от общия брой на публикациите”. Опитът от 

миналата година, когато в академичното списание на ТрУ - Trakia Journal of 

Sciences, Series Social Sciences, Vol. 11, Number 3, 2013, ISSN 1313-7069, вече 

индексирано и в базата–данни EBESCO, бяха публикувани в 9 статии на 

колеги от ПФ, показва едно от перспективните решения в това отношение. 

 Към критерия от указанията на НАОА за „свързване на изискванията 

към преподавателите за този тип дейност с тяхното заплащане в 

установено процентно отношение, което зависи от степента на изпълнение 

на изискванията” (К 2.1.А) Деканското ръководство обмисля предложения, 

които да се включат в предстоящото обновяване на професионалните 

характеристики на преподавателите.  

            Научните активи, обхващащи всички публикации на преподавателите 

са публикувани виртуално на сайта на ПФ, а през март, 2014 са актуализирани. 

Направеното е предпоставка за перманентно осъществяване на „контрол 

върху научноизследователската активност на преподавателите” (К 2.1.3.1. 

А), както и за открит достъп до академичния профил на всеки преподавател.   

 

               Участието в научноизследователска дейност по проекти от средства 

на МОМН през 2013 за Факултета са в размер на 19 992, 64 лв. -  всъщност 

единствената субсидия, с която ПФ разполага за научнопроектна дейност. 

   

            През изминалата година в ПФ на Тракийския университет се работи по 

14 научни проекта, субсидирани от МОМН. Съгласно сроковете, определени в 

договорите с научните екипи до края на м. май, 2013 бяха финализирани 

дейностите по 6 от тях.  

             

            Приложеният обобщен табличен отчет на научните дейности и  

публикации по петте проекта на ПФ, резюмиран по единните критерии за 

наблюдение, оценка и отчитане, показва че в научните проекти от 2013 

година са участвали 31 изследователи, привлечени са 6 студенти и 1 

докторант, преодолян е проблема с преобладаващото в предишните години 

„вътрешно” рецензиране на проектите от едни и същи преподаватели и 

формалното им отчитане при финализирането на научните дейности.  

 III. 4.2. НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ 

 

➢  „Учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в 

Педагогически факултет – „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

„Начална училищна педагогика с чужд език“, „Социална педагогика“, 

„Специална педагогика“ според изискванията на пазара на труда“ (програма 
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„Развитие на човешките ресурси” към МОМН) с ръководител: доц. д-р Таня 

Борисова и участници: гл. ас. д-р Стефан Тончев – координатор, гл. ас. 

Мариан Делчев - техническо осигуряване и Атанаска Колева - гл. 

счетоводител – на стойност 196 570 лв.;  

 

        III. 4.3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 

         

- Project K-TRIO (Researchers in Knowledge Triangle), Number: 

609736 – RESEARCHERS’ NIGHT (call FP7-PEOPLE-2013-NIGHT) 

(Европейска нощ на учените – 27. 09. 2013, Стара Загора), Управление на 

проекта за Тракийски университет – доц. д-р Красимира Мутафчиева, 

доц. д-р Димитрина Брънекова, доц. д-р Галя Кожухарова 

- Project GATE – GIFTED AND TALENTED CHILDRENS 

TEACHERS’ AND PARENTS’ TRAINING; tipe of project: Leonardo da 

Vinci partnerships – LLP (Обучение на учители и родители на надарените 

и талантливите деца – Леонардо да  -  Винчи, програма „Учене през целия 

живот”). Консорциум от участници: Испания (A.L. LA GALERIA)- 

координатор на проекта, Чехия (EDU CENTRUM), Италия (IC VR3 SAN 

BERNARDINO BORGO TRENTO - VERONA), Великобритания 

(REFLECTIVE LEARNING – INTERNATIONAL), Литва (PUBLIC 

INSTITUTION NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и 

България (ТRAKIA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION). 

Координатор: доц. д-р Елена Лавренцова; участници: доц. д-р Красимира 

Мутафчиева, доц. д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Ани Златева, гл. ас. д-р 

Валя Шарланова, гл. ас. Анна Арнаудова, гл. ас. Златка Желязкова 

         

  

Кандидатстваме по: 

 

              -       Project: "STRENGTHENING NEETs" - VP/2013/012 CALL 

FOR PROPOSALS,  SOCIAL POLICY EXPERIMENTATIONS 

SUPPORTING SOCIAL INVESTMENTS PROGRESS 2013 

(Подкрепа на младежи, които не учат, не работят и не са квалифицирани): 

Координатор: гл. ас. инж. Хр. Зафиров; Изследвания: доц. д-р Елена 

Лавренцова; Администратор: гл. ас. Златка Желязкова; Експерт публикации: 

проф. дфн Антонина Колева. 

 

              

III. 4. 4.   НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЗИЦИИ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ  
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 Следвайки изискванията на НАОА за „участие на преподаватели на 

ОТД в национални и международни образователни и изследователски 

проекти” (К 4.3.1.1.) и измерителя „достатъчен относителен дял на 

преподавателите, участващи в международни проекти”, ПФ реализира през 

2013 година пробив с участия в национални и европейски проекти. Все още 

незадоволително остава приобщаването към тях на членовете от  

преподавателската колегия. Работата в това направление следва да продължи с 

изработването на конкретна програма и календарен план по клаузите на вече 

подписаните договори с партньорски факултети, както и с търсене на нови 

възможности за разширяване на мрежата от международни контакти с други 

сродни организации.            

 

             И през 2013 година възможностите за включване на студенти и 

докторанти от ПФ в научноизследователски дейности все още не са изцяло 

планирани според критериите на НАОА, както на ниво катедри, така и в 

ресора (К 2.2.1.1.А). Независимо от това като устойчиви се потвърждават 

тенценциите за включване на повече студенти в изследователска дейност:  

• по научни проекти (субсидия на МОН)  - 9 студенти;  

• 3 студенти от спец. „Специална педагогика” взеха участие с доклади 

в международната  конференция „Предизвикателствата пред висшето 

образование за реализиране на стратегията 20 20” в гр. Сливен по проект 

„Образователни политики през 21 век”; 9 студента са заявили участия в 

ежегодната международна студентска научна конференция – Университет 

Малтепе, Истанбул, Турция – април, 2014; 

•  в първия брой на новото списание „Студентски алманах” са 

включени 23  публикации, от тях 3 са на докторанти;  

•  18 студенти получиха специални Европейски стипендии за участието 

си научни дейности и изяви от по-горепосечените. 

      Независимо от посочените по-горе постижения, относителният дял на 

студентите, участващи в научни форуми, семинари и научно-проектна 

дейност, спрямо общия брой на обучаваните студенти в ПФ остава доста 

нисък.  

 

             През изтеклия едногодишен период, „международната активност”, 

основана на „изградена организация за поддържане и развитие на 

сътрудничество” с чуждестранни сродни факултети (К 4.3.2.1.), се реализира 

с активизиране на традиционно добрите връзки на Факултета с 

Педагогическите факултети на Университетите в Одрин, Турция и в Скопие, 
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Македония, както и на създадените през 2012 година контакти с Учителския 

факултет на Университета в Загреб, Хърватия. Присъствието на деканските 

ръководства като съорганизатори на Международна конференция в Стара 

Загора през м. септември, 2013, както и широкото представителство на 

академичните им колегии в програмата, бе израз на общия стремеж към 

разширяване на полето на сътрудничество. 

 

                          Международната конференция „Иновации, 

предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, 

проведена на 12 – 13 септември 2013 година в Стара Загора (Старозагорски 

минерални бани), чийто домакин бе ПФ, бе централното научно събитие за 

академичната колегия. Реализирано под авторитетния патронаж на Ректорите 

на Тракийския университет в Стара Загора и Одрин, и удостоено с 

присъствието на Деканите от балканските педагогически факултети, на 

съорганизаторите – сп. „Просвета”, Списание „Педагогика” и Община Стара 

Загора, то привлече интереса на многобройни участници както от 

партньорските международни научни общности, така и от българските 

университети.   

             За подготовката на конференцията, оповестена на специален сайт по 

формата на международните стандарти, систематизирането на заявените 

доклади по отделни направления на научната проблематика на форума, 

подготовката на програмата, организацията на пребиваването на гостите и 

съпровождащата програма, активни усилия положиха Декана доц. д-р 

Кр.Мутафчиева, Зам.-Декана по Логистика доц. д-р Хр. Салджиев,  и 

преподавателите гл. ас. М. Делчев, доц. д-р Е. Лавренцова, гл.ас. 

М.Трифонова, и други.   

             Участниците в конференцията бяха общо 136, от тях: 56 от 

университети от България. 

             Предварително селектирани от рецензентите бяха 15 доклада, които 

списание „Просвета” издаде в специален тематичен брой, посветен на 

международната конференция.  

             Общата оценка за научното събитие, която ръководителите на 

секциите единодушно изтъкват в своите доклади до Декана на ПФ, е високото 

професионално ниво на представените материали и модерно организираната 

среда на заседанията.  
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            През 2013 и началото на 2014 г. бяха реализирани съществени успехи 

при реализирането на възможностите предоставени от Еразмус. По-значимите 

от тях са: 

1. Бяха преподписани всички 7 договори от 2012 с факултетите - 

партньори на университетите от Турция (Одрин, Истанбул, Орду), Португалия 

(Порталегре, Санта Рем), Хърватия (Загреб) и Полша (Краков) в съответствие 

с изискванията на новия програмен период и ЕRASMUS +. При 

преподписването на договорите беше увеличен броя на студентите и 

преподавателите, които могат да участват в обмена. 

2. Подписан е нов договор с Факултета по педагогика в универста в 

Тарнов,  Полша. В резултат на новия договор и преподписаните стари 

договори общият брой на преподаватели и студенти, които могат да участват в 

обмена достига по 25 души за всяка група, или с осем души повече от 

миналата година. 

3. По програмата за мобилност/обмен  ЕRASMUS, ПФ прие и успешно 

обучава две студентки от Загребски университет – Хърватия, специална 

педагогика, магистърска програма. 

      Наред с това следва да се отбележат и някои тревожни моменти, 

касаещи ЕRASMUS: 

1. Броят на преподвателите, които през учебната 2013 - 2014 са 

осъществили или ще осъществят посещения в чуждетсранни университети по 

програма ЕRASMUS е по-малък в сравнение с учебната 2012-2013: 13 към 10. 

Причината е, както в отказа на първоначално одобрени преподаватели да 

осъществят вече планирани посещения, така и в постъпили откази от страна на 

факултети-партньори да приемат някои наши кандидатсващи преподватели.  В 

този случай като основен мотив в отказите се изтъква, че съответните 

чуждестранни факултети не считат, че посещения, без изнасяне на лекции от 

страна на наши преподаватели са в техен интерес и в полза на нашето общо 

сътрудничество. 

2. Липса на студенти, желаещи да се обучават в чужбина по програма 

ЕRASMUS. Ако през учебната 2012 - 2013 г. успяхме да изпратим трима 

студенти, то за тази, а вероятно и за следващата  учебна година, желаещи 

студенти засега няма.. Съществен проблем се явява владеенето на език и 

възможностите на нашите студенти да проявят своите знания и умения извън 

тяхното непосредствено обкръжение и социалната среда на факултета. 
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3. Липса на преподаватели от чужбина, желаещи да изнасят лекции в ПФ – 

последното е не особено благоприятен показател за общата тежест на 

преподавателската и научноизследователска дейност на ПФ извън страната.  

4. ПФ не успя да развие и предостави учебни дисциплини от областта на 

Специалната и Социалната педгогика на английски език. 

 

      Тенденции в развитието на ЕRASMUS: 

1. При преподавателския обмен следва да се заложи  на подготовката за 

изнасянето на лекции на английски език. Последното важи особено за 

хабилитрания състав и асистентите с научна и образователна степен “доктор”. 

2. Деканското ръководството на Факултета активно ще насърчава 

участието на преподавателите в международни конференции, като за това ще 

бъдат използвани и финансовите възможности на програмата ЕRASMUS. 

3. Следва да се разработят дисциплини на английски език и в 

специалностите “Специална педагогика” и “Социална педагогика”, с което ще 

се подобрят не само нашите възможности за приемане на студенти по 

ЕRASMUS, но и за цялостното излизане на Факултета на международния 

пазар на образователни услуги. 

4. В отчета от миналата година, беше отбелязано, че имаме идея да търсим 

възможностите за професионална реализация на нашите студенти в средите на 

българската диаспора/българските малцинствени общности в страните от ЕС. 

Променената програма ЕRASMUS + дава възможност за създаване на 

контакти и тесни връзки с българските училища в чужбина. За първи път в 

началото на 2014 установяваме контакти с редица български училища в 

Словакия, Австрия, Великобритания, Испания, Германия, Холандия и 

Румъния. С три от тях – в Словакия, Австрия и Великобритания, вече са 

подписани договори, които дават възможност на нашите студенти да 

провеждат практиките/стажовете си в тези страни с ЕRASMUS + 

стипендии. С останалите училища сме в процес на преговори за 

подписване на  договори.  Вече сме наясно и с възможностите  наши 

студенти да бъдат наети на работа в съответните училища в европейски 

страни след приключването на стажовете/бакалавърска ОКС. 

 

III. 7. АКАДЕМИЧНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
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 III. 7. 1. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ: АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ 

И КВАЛИФИКАЦИЯ  

 

             Академичното кариерно развитие е приоритетна задача за 

ККПРАС в ПФ. За периода март 2013 – март 2014 г. Комисията за контрол 

върху процедурите, свързани с правилника за развитие на академичния състав 

(ККПРАС) в ПФ е провела общо 9 (девет) заседания. Комисията разглежда 

предимно предложения на катедрите със съответния административен контрол 

на разкриване на конкурсни процедури за заемане на академични длъжности 

(разкритите общо 18 процедури). 

           През отчетния период се наблюдава много добро съгласуване в работата 

на комисията с „Научен отдел” и Факултетния съвет. Изготвяната 

документация е в пълно съответствие с изискванията на ПРАСТрУ и това бе 

отразено в доклада на университетската Комисията по вътрешен одит. 

Подчертаваме тук приноса на Научния секретар доц. д-р Ганчо Ганчев, както и 

много добрата работа на експерт Светла Колева. 

              При вземането на решенията в ККПРАС и ФС не са допуснати 

нормативни и процедурни нарушения.  

               Деканското ръководство на ПФ продължава да провежда 

целенасочена политика за насърчаване научното израстване на 

преподавателите, в резултат на което е стабилизиран академичния капацитет 

на Факултета и се очертава тенденция към подобряване на възрастовата 

структура на преподавателския състав (една от препоръките на НАОА).  

 

 В началото на 2012 година бяха заявени 6 докторантски места по двете 

акредитирани специалности „Теория на възпитанието и дидактика” и 

„Специална педагогика”: 4 в редовна и 2 в задочна форма на обучение, а в 

държавния план през 2013г. са утвърдени по наша заявка съответно 2 в 

редовна и 2 в задочна форма. Зачислен още 3 докторантки в свободна 

форма на обучение. С това се очертава устойчива тенденция към разширяване 

на докторантското присъствие във Факултета, в сравнение с предходните 

години: 
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      През 2013 година в ПФ бяха успешно защитени две докторантури. 

Проф. Петър Петров защити дисертация за придобиване на научната степен  

„доктор на педагогическите науки”  

      През 2013 година в ПФ бяха обучавани общо 8 докторанта: 2 в редовна 

форма, 2 в задочна и 4 в свободна форма. По собствено желание Здравка 

Динева Атанасова – свободна форма, прекъсна обучението си през м. Март 

2014 година. 

          При видимо завишения интерес от „външни кандидати” към обявените 

докторантури, нашите асистенти продължават да изостават в зачисляването си 

в докторантура. Това създава диспропорция в общия профил на академичния 

състав, в който техния брой – 3 асистенти, 4 главни асистенти на срочен 

трудов договор са без докторат, и само 2 главни асистенти имат докторска 

степен. Един от четиримата асистенти към катедра „ПСН”  – Неделина 

Здравкова е зачислена в докторантура, задочна форма на обучение във ВТУ 

,,Св. Св. Кирил и Методий” през м. Февруари, 2014 г., а гл.ас. Д.Сидерова – 

катедра „ЕОИТ” е трета година докторант в задочна форма на обучение в ПУ 

„П.Хилендарски”. Съотношението докторанти/студенти по критерия на 

проведения през м.ноември, 2013 година рейтинг – „брой докторанти на 100 

студенти в професионалното направление” е  7 докторанти  на 1200 студенти.   

            Една от възможностите за завишаване на този коефициент е разкриване 

на нови докторски програми паралелно с акредитацията на ПФ през 2015 

година. В перспектива това означава, че осезаемо завишаване на обучаемите в 

научно-образователна степен „доктор” може да се очаква през 2016 година. 

 

            Издателската дейност разширява своите пространства. 

   С цел реализиране на идеята, заложена в Мандатната програма на 

Декана, бе сформирана проектна група, която да трансформира „Годишника” 

на ПФ в ново научнообразователно списание. Екипът изработи 

концепцията, дизайна и макета на изданието „Списание за образователна 

наука и изкуства” (Journal of Educational Science and Arts), селектира и 

редактира текста на около 30 материала (на български и английски език). 

Първият брой е посветен на Международната научна конференция, проведена 

с нашите партньори от балканските страни през септември 2013 година. До 

края на м. Март на сайта на Университета ще бъде оповестен първия 

електронен брой на списанието, а до края на април –  отпечатан и книжния му 

формат.     

             Друг екип от преподаватели - доц. д-р В.Станчева - координатор, проф. 

д-р В. Кацарска и проф. д-р Ц. Каснакова, работи по издаването на първия 

брой на „Студентски алманах” – публикация, която по своята насоченост към 
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активизиране на научно-творческата дейност на студентите, засега е 

единствена по рода си в ТрУ.  

 

 

 

IV. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ 

СЪСТАВ СЪС СТУДЕНТИТЕ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 За работа със студентите е учредена Комисия в състав: доц. д-р Виолета 

Станчева – Председател и членове: гл. ас. Златка Желязкова, гл. ас. инж. Мима 

Трифонова, ас. Неделина Здравкова, гл. ас. д-р Стефан Тончев. В същата 

сфера работи и една от комисиите по договорни отношения с нашите 

контрагенти – Комисия за работа по договор със Затвора в състав: проф. дфн 

Антонина Колева – Председател и членове: доц. д-р Христо Салджиев, гл. ас. 

д-р Стефан Тончев, ас Бояна Буюклиева и ас. Милен Димитров. 

Комисията за работа със студенти пряко участва и инициира 

академичното взаимодействие преподавател – студент чрез: 

1. Текущата дейност на преподавателите, свързана със 

самостоятелните работи на студентите за набиране на кредити по 

учебните дисциплини (реферати, есета, презентации, курсови работи). 

2. Ръководство на изследователска дейност, включване на 

студенти в Научни проекти и оформяне на академични публикации – доклади, 

статии, дипломни работи. 

3. Тюторство при подготовка на студенти за участие в 

университетски, национални и международни конференции, семинари, 

дискуси. 

- Участие в международен студентски форум: 

            Наши студенти участваха с доклади в международния студентски 

конгрес THE YOUNG TEACHERS OF THE FUTURE DISCUSS 

TEACHING PROFESSION в Малтепе университет, Истанбул, Р Турция (01. -  

03.05.2013): 

Научните изложения на българските участници са посрещнати с голям 

интерес както само от студентската аудитория, така от преподаватели. За 

блестящото си представяне специални адмирации от Зам. Ректора и 

Декана на Малтепе университет получи Йорданка Михнева 
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В 12-годишната история на Педагогически факултет, ТрУ, това е първо 

участие на студенти в международен конгрес, провеждащ се в чужбина, 

вдъхващо увереност във възможностите ни за успех и на това академично 

поле, както и в посока самочувствието на нашите студенти, идващо от 

успешната им съизмеримост с колегите им от други страни. През м. март т. г. 

тече подготовката на нова група от 9 студенти, които ще заминат за участие в 

следващия международен студентски форум в Истанбул през м. април, 2014. 

Принос в обогатяването на професионалния опит и творчески ориентири на 

нашите студенти имат преподавателите, работещи в подкрепа на студентските 

научноизследователски проекти. 

 

- Участие/творческо писане в „Студентски алманах” - новото 

академично периодично издание на ПФ, ТрУ htpp: www.uni-

sz.bg/node/10365 

 

             Новосформиран преподавателски екип разработи концепция и 

успешно реализира през 2013 Университетски  проект за нови научни 

списания  на Педагогически факултет, ТрУ – периодичното издание 

„Студентски алманах”. 

 

 

             Комисията за работа със студентите в подкрепа на 

доброволческата дейност и на неформалното образование подпомогна: 

 

        - Студентското участие в доброволчески програми 

 

             В организационен порядък, Факултетът реализира, чрез свои 

преподаватели (членове на Факултетски комисии), разяснителна, мотивираща 

и подкрепяща студентски инициативи, работа. Към настоящия момент се 

обмислят форми на зачитане и валидиране на доброволческия труд на 

студентите в образователния им профил. Конкретната организационна 

дейност, вменявана от Ръководството като приоритетна за Комисията за 

работа със студентите е представяне и комуникация на студентската общност 

със: социални и образователни институции , проекти на Неправителствени 

организации и осъществяване на договорни отношения с тях, подпомагане  

разработката на програми за обучение на доброволците в приемащите 

институции, академично менторство.        

            На базата на досегашният опит работим в посока на идеята за 

изграждане в  Педагогическия Факултет, ТрУ на доброволческа студентска 

http://www.unisz-iso.org/


 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  -  СТАРА ЗАГОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

4.2.3_OD_1.8_PF В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Доклад / Отговор Страница: 28 от 36 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

организация, която да работи под супервизията на преподаватели. Това ще 

даде възможност за насочване на студентите към доброволческа работа още от 

постъпването им във  Факултета. 

      В ПФ успоредно с образователната дейност се осъществяват новаторски 

по своя характер практики за включване на неформално образование.Тази 

интеграция на традиционното обучение и неформалните образователни 

стратегии формират нова компетентност на личностното развитие. Дейностите 

от неформалния сегмент разширяват професионалния кръгозор на студентите 

като извеждат техните познания по специалността в реални, автентични 

условия.  

 

 -  участия в дейности по договора със Старозагорски затвоp (гл.ас. д-

р Стефан Тончев и проф. дфн Антонина Колева)  

 

- готовност за съвместна работа  при реализиране на заложените 

цели и дейности по проекта на Факултета „Актуализиране на учебните 

програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на 

труда”. Комисар Иван Карушков - началник на Старозагорския затвор, е 

привлечен като външен експерт по този проект. 

         Отбелязваме и участието ни в деня на отворените врати на местната 

Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни (със секретар 

Донка Вътева): преподаватели от ПФ, както и студенти от специалност 

„Социална педагогика”. Студентите и преподавателите активно се включиха в 

кръглата маса за представяне и анализ на резултатите от кампанията на 

дейности по интереси за децата в летния ваканционен период – лято, 2013. 

 

V. ЛОГИСТИКА: АДМИНИСТРАЦИЯ; ФИНАНСОВИ, 

МАТЕРИАЛНИ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ 

 

 

V.1. 1. НАУЧНА И УЧЕБНА ИНФРАСТРУКТУРА    

 

  

              Но от съществуването на Факултета се е наложила неофициално 

обявената практика, основните средства за закупуването и подръжката на 

научната инфраструктура да се заделят от средствата за университетските 
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научни проекти. Съвсем малка част от инфраструктурата е осигурена с 

бюджетни средства на Факултета или от други външни източници. Тази 

практика, наред с някои положителни страни, свързани най вече с икономия 

на финанси и предоставянето на възможност за научно развитие на 

участниците в проектите, съдържа и редица негативни моменти, които не са 

преодоляни и до този момент. Като по-съществени  следва да посочим 

следните негативи: 

1. Техниката за научноизследователска дейност се закупува не с 

оглед на цялостната политика на Факултета в тази област, а съобразно 

научните интереси на учатсващите в проекта преподаватели и заявените от тях 

изследователски цели.  

2. Няма ясни критерии, по които да се оцени наложителността на 

заявената в проектите техника. Рецензентите най-често оценяват само 

научната страна на дадения проект, без да обръщат внимание на 

целесъобразността на исканата техника. Така, като единствен критерий се 

налага чисто   субективната преценка на участниците в проектите и 

евентуално – впоследствие, финансовият критерий.   

3. Наблюдава се концентриране на подобна техника и инфраструктуа 

при отделни членове на Факултета, като нейното използване и след 

приключване на проектите продължава да бъде изцяло индивидуално, без 

оглед на цялостната научна политика на Факултета, техниката да се използва 

от възможно най-голям кръг преподаватели. 

4. При направена проверка през септември 2013, се оказа, че не 

малка част от закупената по тези проекти научна техника се намира в 

незадоволително състояние и е само частично изправна. Една от причините за 

това е, че след края на проектите липсват предвидени средства за нейната 

поддръжка, но също така трябва да признаем и че не малка част от техниката 

се изнася извън Факултета и обслужва лични нужди на преподавателите, на 

които е зачислена, дори не рядко без връзка с техните научни интереси и 

занимания. 

 Ръководството предприе през 2013  следните мерки за подобряване на 

това състояние: 

1. Факултетът активно се включи в институционален проект на 

Университета за цялостно модернизиране на научната инфраструктура. В 

резултат на това, през 2014 ще настъпят съществени подобрения в сферата на 
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материално-техническото осигуряване на научната база на Факултета. 

Считаме, че участието в подобни институционални проекти трябва да бъде в 

по-голяма степен стимулирано, за да се превърне в много по-значим източник 

на средства за научна инфраструктура от нашите вътрешни проекти. За да има 

тази стратегия успех е необходимо катедрите, отговарящи за съответните 

специалности, да подготвят стратегии за научното развитие за всяка една от 

тях, в които изрично да се подготви и справка за наличната и необходима 

научна техника,  което значително ще улесни кандидатстването по тези 

проекти.  

2. Считаме, че трябва да се проведе сериозна дискусия за 

използването на научната техника след приключването на университетските 

проекти. По наше мнение, съхраняване на научната техника при отделните 

преподаватели след края на проекта би следвало да бъде възможно само при 

национални и международни проекти. При университетски проекти, след 

техния край,  следва да се прави оценка за техническото състояние на 

научната техника и за нейната приложимост за цялостната дейност на 

Факултета. Това, от части, вече е реализирана политика. 

              По съвместен проект на Факултета с ДИПКУ бе оборудва кабинет 

за обучение и квалификация на учители в областта на природните науки. Той 

ще позволи да се предложат нови избираеми дисциплини в учебните планове, 

свързани с опитно-изследователската дейност в обучението по природни 

науки. През тази година се очаква съществено подобряване на  научно-

техническата база на Факултета от участието ни в общ университетски проект 

(2013 – 2014) от който очакваме закупуването на голям брой компютри, 

електронни дъски, мултимедии, оборудване на конферентна зала (зала 325). 

Количетсвото и качеството на техниката значително ще надхвърли наличната 

до този момент във Факултета и ще подобри чувствително възможностите за 

техническото обезпечаване на преподавателската и научната дейности. 

 

            Факултетът работи по проект на Европейски социален фонд и МОНМ – 

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.08-0009 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА 

УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ”. 
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            Заслуга за виртуалното обслужване на нашите студенти чрез важна за 

учебния процес информация, за представянето на Факултетните структури, 

специалности и образователно-научни дела и новини, за разпространението на 

събитията на нашия академичен живот в публичното пространство/мрежата – 

голяма заслуга има гл. ас, инж. Мима Трифонова, поддържаща website-та на 

Факултета. Отбелязваме тук и приноса, компетентното сътрудничество на гл. 

ас. инж. Христомир Зафиров и на ас. Милен Димитров.  

 

V. 1. 2. БИБЛИОТЕКА 

  

            През отчетния период целите, поставени пред библиотечните 

специалисти, вече са хармонизирани с образователните приоритети на ПФ и 

стратегията за развитие на Факултета и продължава  да функционира като 

академичен център за специализирано библиотечно-информационно 

обслужване 

 

             

             През 2013, както и през 2012, потребителите на библиотеката имаха 

възможността да ползват богат набор от външни електронни 

информационни ресурси. Чрез националния абонамент за достъп до научна 

информация, сключен от МОМН, бе осигурен достъп до  електронните бази 

данни на EBSCO, на издателство Elsevier (платформите Science Direct, 

SCOPUS) и на издателство Thomson&Reuters (платформата Web of 

Knowledge). За първи път е осигурен достъп до публикуване на материали на 

нашите преподаватели в реферирани научни журнали и такива с impact factor. 

         Модернизирането на информационно-библиографското обслужване води 

до промяна в относителния дял и характера на предлаганите услуги от 

библиотечните специалисти. Очертават се следните водещи тенденции: 

              - особена важност придобива обучението и повишаването на 

компетентността на читателите, потребителите на библиотеката, с оглед 

пълноценно и самостоятелно справяне с всички налични информационни 

ресурси в библиотеката; 

              -  увеличаване дела на справочно-библиографските и консултантски 

дейности за сметка на чисто техническото намиране и раздаване на книги. 
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         За по-доброто научно-информационно обслужване на потребителите 

допринася и сайтът на библиотеката на ПФ, който непрекъснато се 

актуализира и обогатява с нови рубрики. 

        

           - Други дейности, реализирани в библиотеката през 2013 и първото 

тримесечие на 2014: 

1. В читалнята за студенти  е обособено  работно място за незрящи, 

оборудвано със специализирана компютърна техника, и е проведен 

инструктаж на библиотекарите за целесъобразното й използване;  

2. Осигурено е, със съдействието на Деканското ръководство, ново  

техническо оборудване – копирна машина и принтер - необходимо за 

постигане на по-качествено библиотечно-информационно обслужване; 

3. Осъществено е участие в утвърдения университетски научен проект 

№ 4/ 2013  на тема: «Разработване на концепция и проект за нови научни 

списания на ПФ, ТрУ»; 

4 . Въведен е Регистър на даренията; 

5. Продължава популяризирането сред академичната общност на актуална 

научна информация  

            

  V.1.3. СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 

  Материалната база на Факултета се развива и обновява в съответствие с 

потребностите на съвременния процес на обучение и с изискванията на НАОА  

  Но поради амортизацията на сградата на Факултета, безпокойство 

предизвиква състоянието на няколко системи, чието спешно ремонтиране е 

съществено за гарантирането на учебния процес. На първо място, от спешен 

ремонт се нуждае парно-отоплителната система, осветителните тела в някои 

от залите и особено в 30 зала, част от водопроводите и електропреносната 

система. През 2013 в бюджета на Факултета бяха заделени необходимите 

средства за осъществяване на необходимите ремонти (без този на 

електропреносната система). Бяха проведени консултации с редица фирми с 

опит в ремонта на подобни системи. Уточниха се точните технически 

параметри на належащите ремонти и приблизителните цени. Въз основа на 

тези консултации се отделиха и гореспоменатите бюджетни средства. Поради 

крайно усложнените процедури, наложени през последната година и свързани 

със задължителното възлагане на обществена поръчка чрез Ректората  (дори за 

ремонти на стойност много по-ниски от 20 000 лева), предвидените ремонти 

не можаха да се реализират, въпреки нашата заявка. Заявката за обществена 

поръчка беше подадена през пролетта на 2013. Тя обаче не се осъществи по 
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независещи от нас причини. През февруари 2014 поради настъпила авария 

беше изцяло подменен централния водопровод, захранващ сградата на ПФ и 

на Медицински колеж, което представлява съществена част от предвидените 

ремонти на водопреносната система. През тази година ще се направят опити за 

извършване на ремонта на парно-отоплителната система, част от 

осветителните тела и довършване на PVC дограмата на останалата по-малка 

част  прозорци с дървена дограма. Предвидено е саниране и топлоизолиране 

на 12 и 30 зали  (с частично финансово участие на ДИПКУ от спечелен проект 

- фонд “Козлодуй”).  

  Липсата на перо „Капитално строителство” в бюджета на Факултета, 

както и поради финансови трудности за 2014 (необявен платен  прием 

магистри за учебната 2013 - 2014, поради капацитетни ограничения), 

актуалните параметри на тези ремонти предстои да бъдат отново уточнявани.  

 Независмо от финансово-административните ограничения, през 2013 

беше подменен мокета в Деканата с ламиниран паркет, съществено беше 

улеснен достъпът на студенти с физически увреждения до сградата на 

факултета (чрез метална рампа), бяха подобрени условията за труд на 

администрацията чрез закупуване на нови климатици, както и на 

преподаватели - чрез монтирането на мултимедии в три  учебни зали на 

Факултета. През тази година се очаква съществено подобряване на  научно-

техническата база на Факултета от участието ни в общ университетски проект 

(2013 – 2014) от който очакваме закупуването на голям брой компютри, 

електронни дъски, мултимедии, оборудване на конферентна зала (зала 325). 

Количеството и качеството на техниката значително ще надхвърли наличната 

до този момент във Факултета и ще подобри чувствително възможностите за 

техническото обезпечаване на преподавателската и научната дейности. 

 

V. 2. АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

  V. 2. 1. УЧЕБЕН ОТДЕЛ    

 

Учебният отдел в Педагогическия факултет работи под прякото 

ръководство на Декана и Зам.-декана по учебна дейност, като съдейства за 

координацията, оптимизирането и управлението на учебния процес. 

Осъществява цялостната организация в обучението на студентите от ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – от тяхното записване в първи курс до 

успешното им дипломиране.  

Административна дейност в учебния си профил се осъществява 

безупречно в. 
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Всички вътрешни и външни ОДИТ-и по сертификационния ISO 

стандарт  на учебната документация доказват, че екипът качествено изпълнява  

служебните си задължения.  

Отличните оценки от всички вътрешни и външни ОДИТ-и по 

сертификационния ISO стандарт  на учебната документация доказват, че 

екипът качествено изпълнява  служебните си задължения. Качеството на 

административното обслужване на студентите ще бъде значително по-

модерно и ефективно с приключването на Университетския проект (през 

октомври, 2014) - създаване на нова платформа на website-а.  

 

 

V.2. 2. НАУЧЕН ОТДЕЛ    

 

         Научният отдел на Факултета е новосформирано административно звено 

(през 2012), чрез функционирането на което, покриваме вече изцяло 

административната университетска структура. Към отдела в момента се 

създава звено „Международни проекти” с отговорник доц. д-р Христо 

Салджиев (аналог на новосъздадена в Ректората на ТрУ структура), чийто 

състав няма да бъде засега обезпечен с щатни бройки, а ще включва няколко 

преподаватели и Експерта в Научния отдел. Оформяне на цялостната 

организация, свързана с подготовката на информация относно изпълнението 

на дейностите по процедурите и оформяне на материали за Ректорат, както и 

катедри, ККПРАС и Факултетен съвет. 

 

   

От   отчетените   в таблицата данни  за финансовата 2013 е  видно, че  

Педагогическият  факултет  приключва  годината с  489 806 лева  

преходен   остатък. От предложеният табличен анализ е видно, че 

Педагогическият факултет  целесъобразно    е  изразходвал   бюджетните  си 

средства.  Формираният преходен остатък, в размер на 489 806 – най-големият 

преходен остатък през финансовите години досега, ще се реализира през 

финансовата 2014, като част от финансовите средства ще се използват за 

увеличение на работната заплата. Увеличението – от 0 до 10%, по решение 

на Академичния съвет на ТрУ от 19. 03. 2014, ще бъде реализирано (за 

първи път диференцирано) и съобразно приноса на всеки член на 

факултетния състав, по критерии, определени от Деканското 

ръководство. 

През отчетния период Педагогически факултет е проверяван от Сметна 

палата и няма констатирани нарушения на финансовата дисциплина.  
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 V. 2. 4. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

         През 2013 се проведе нова атестация на голяма част от техническия 

персонал, в съответствие с Университетските критерии. От резултатите от 

атестирането следва да се очертаят две основни групи проблеми, касаещи този 

персонал. На първо място, това са много ограничените възможности за 

подобряване на неговите професионални и технически умения. Причните за 

това, от една страна, са в ограничените финансови възможности на Факултета 

и в невъзможността за закупуване на модерни технически средства, които да 

се ползват от персонала. На второ място, на университетско и на факултетно 

ниво отсъства разработена система за повишаване квалификацията и 

развитието на професионалните умения и за тяхното отчитане, в т.ч. и по 

отношение на работната заплата. Разработването на подобна система следва да 

се превърне в една от основните задачи през следващата година.  

 Ниското заплащане е друг фактор, който влияе демотивиращо на 

персонала. Повишението на минималната работна заплата през 2013 г. 

доближи съществено различните нива на заплащането на различните 

категории труд, което се отразява негативно върху мотивацията за работа. 

Преодоляването на тези проблеми трябва да се осъществява както в рамките 

на Университета, така и на равнище Факултет, чрез рарзаботване на 

специални програми, ориентирани към професионалното израстване на 

техническия персонал и адекватно заплащане на труда. Независимо от тези 

трудности и амортизирането на голяма част от техническата база, може да се 

каже, че техническият пресонал осигури през 2013 нормалното протичане на 

учебния процес в чиста, приветлива среда, като не допусна никакви 

съществени пропуски в своята работа. 

 

                       Уважаеми г-н Ректор, 

                       Уважаеми членове на Общото събрание, колеги, 

                       В качеството си на Декан на Педагогическия факултет – от свое 

име, и от името на Деканския екип, изказвам нашата сърдечна благодарност на 

всички, на всеки един от вас, за положените усилия от висок професионален 

ранг, за огнения дух и страст в работата с прекрасните млади хора – нашите 

студенти, за общата воля Педагогическият факултет да просперира, стоейки 

уверено и с достойнство, както в структурата на Тракийския университет, така 

и сред нашите контрагенти, партньори и приятели - в публичното 

пространство на настоящи и бъдещи контакти – в страната и в чужбина. Нека 

Факултетът да бъде топъл и светъл, модерен дом на познанието и на  

компетентността за нашите студенти, преподаватели и служители! 

                      Бъдете живи и здрави, успешни, любящи и мъдри! 
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                      Светли хоризонти и бъднини за нашата академична общност, за 

нашия Факултет! 

 

                                                              Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева 
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